KULTURHISTORISK MUSEUM
Kulturhistorisk museum er ett av landets største museer
og er et eget fakultet under Universitetet i Oslo.
Kulturhistorisk museum omfatter Historisk museum og
Vikingskipshuset som til sammen har over 500 000 besøkende
i året.
Museet har Norges største samlinger fra norsk forhistorie,
middelalder og fra antikken. Det har i tillegg en betydelig
etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler,
samt Norges største myntsamling.
Museet har faste og skiftende utstillinger. De faste utstillingene
omfatter norsk forhistorie, vikingtid og middelalder, mynter og
betalingsmidler, oldsaker fra antikken og Det gamle Egypt og
etnografiske gjenstander fra hele verden.

På Kulturhistorisk museum

Ötzi – ismannen fra Alpene

Forskerspiren på Kulturhistorisk museum

Livet i igloen
Hvordan er det å leve som inuitt i Arktis – på Roald Amundsens tid og i dag?
Bli antropologspire på Kulturhistorisk museum og finn ut!

I tillegg til de faste utstillingene arrangerer museet større
temporære temautstillinger en til to ganger i året.
Museet tilbyr også arrangementer av forskjellige slag.
Den første søndagen i hver måned er barnesøndag for hele
familien. Videre arrangeres det foredrag, omvisninger,
filmfremvisninger, konserter, danseopptredener, ol.
Kulturhistorisk museum er i ferd med å planlegge en
samlokalisering og flytting til Bjørvika.
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Frederiksgate 2, 0164 OSLO
Postadresse: Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: (+47)22 85 19 00 Fax: (+47)22 85 19 38
E-post: postmottak@khm.uio.no
Hjemmeside: www.khm.uio.no

TIDENDE

Nytt undervisningstilbud for
Oslos fjerdeklasssinger i anledning
Universitetet i Oslos 200-årsjubileum
Opplegget bygger på kompetansemålene for grunnskolen
og er utviklet i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo
og fjerdetrinnslærere i Osloskolen.
Vi inviterer alle elever i Oslo til å bli kjent med

Livet i igloen!
Opplegget begynner i september 2011 og går hele skoleåret 2011/2012

For mer informasjon, se: www.khm.uio.no/skoleweb/forskerspirer.html

Historisk museum, Frederiksgate 2 (ved Tullinløkka)
Telefon: 22 85 99 64 | E-post: skoletilbud@khm.uio.no

Historisk museum åpnet i 1904 og er ett av landets flotteste
bygg i Jugendstil, tegnet av den kjente arkitekten Henrik Bull.
Adressen er Frederiks gate 2, vis á vis Tullinløkka.
Museet er åpent fra tirsdag til søndag (mandag stengt)
15. mai til 14. september kl. 10 - 17
15. september til 14. mai kl. 11 - 16

Forskerspiren på Kulturhistorisk museum

Livet på jernaldergården
Et nytt og spennende undervisningsopplegg for Oslos fjerdeklasssinger i forbindelse med Universitetet i Oslos 200-årsjubileum.
Arkeologspirene bestemmer og tolker funn fra utgravingen av et jernalderhus.

Arktiske eksperter

– selfolkets møte med Amundsen

Museet er stengt: nyttårsaften, 1. nyttårsdag, langfredag,
påskeaften, 1. påskedag, 2. påskedag, julaften, 1. juledag,
2. juledag, 1. mai og 17. mai.
For mer informasjon om museet, se www.khm.uio.no

Nytt undervisningstilbud for
Oslos fjerdeklasssinger i anledning
Universitetet i Oslos 200-årsjubileum

Vikingskipshuset ble tegnet av arkitekten Arnstein Arneberg i 1913
og i 1926 åpnet den første fløyen med Osebergskipet.
Adressen er Huk Aveny 35, på Bygdøy.
Museet er åpent hver dag
1. mai til 30. september kl. 9 - 18
1. oktober til 30. april kl. 10 - 16
Museet er stengt: nyttårsaften, 1. nyttårsdag, langfredag,
påskeaften, 1. påskedag, julaften og 1. og 2. juledag.
For mer informasjon om museet, se www.khm.uio.no

IS
KULTURHISTORISK MUSEUM

Opplegget bygger på kompetansemålene for grunnskolen
og er utviklet i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo
og fjerdetrinnslærere i Osloskolen.
Vi inviterer alle elever i Oslo til å bli kjent med

Livet på jernaldergården!
Opplegget begynner i september 2011 og går hele skoleåret 2011/2012

For mer informasjon, se: www.khm.uio.no/skoleweb/forskerspirer.html

Historisk museum, Frederiksgate 2 (ved Tullinløkka)
Telefon: 22 85 99 64 | E-post: skoletilbud@khm.uio.no

Undervisningstilbud til Oslos fjerdeklassinger.
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Isens arkeologi
– funn fra fonner i fjellet
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Ötzi – ismannen fra Alpene

NOVELLEKONKURRANSE!

© South Tyrol Museum of Archaeology

DRAPET PÅ ÖTZI
– ET 5000 ÅR GAMMELT MYSTERIUM!
Forskerne har funnet ut utrolig mye om Ötzi og det samfunnet han levde i, og ennå er han ikke uttømt som
kunnskapskilde. Utstillingen i Historisk museum i Oslo gir et så fascinerende bilde av «åstedsgranskernes»
resultater at en gjerne skulle kastet seg over mikroskopet selv i jakten på nye avsløringer fra en 5300 år gammel «crime scene». Om vi ikke kan bli Ötziforskere i virkeligheten, kan vi bli det i fantasien!

Denne avisen er laget ved Kulturhistorisk museum,
UiO, i forbindelse med de tre jubileumsutstillingene
”Ötzi – ismannen fra Alpene”, “Arktiske eksperter
– selfolkets møte med Amundsen” og “Isens arkeologi –
funn fra fonner i fjellet” i Historisk museum høsten 2011.

Novellen kan være om Ötzis siste tid, f.eks. om bakgrunnen, det som ledet opp til situasjonen, forfølgelsen,
drapet, eller for den saks skyld være om funnet av Ötzi i vår tid og hva en finner ut av nå og i fremtiden, gjerne
med original vri. Novellen er naturligvis fiksjon og skal gi vid mulighet for fantasier.

Fellesnevneren for disse tre utstillingene er is
– derav navnet på avisen.

Konkurransen er åpen for alle aldre. Kulturhistorisk museum håper at deltakerne ikke bare ser dette som en
konkurranse, men som en spennende anledning til å fundere over Ötzis skjebne.

Redaktør: Ellen Semb
Redaksjonsmedarbeider: Martin Hager-Saltnes
Bidragsytere: Torstein Sjøvold, Per Persson, Gaute Reitan,
Tom G. Svensson, Tone Wang, Ellen Semb
Grafisk formgiving: Johnny Kreutz

De 10 beste premieres. Novellene vurderes ut fra kvalitet sett i forhold til alder.

Foto forside: South Tyrol Museum of Archaeology,
Roald Amundsens ekspedisjon, Ann Christine Eek
Alle foto der ikke annet er oppgitt © Kulturhistorisk museum
Redaksjonen avsluttet 23.09.2011
Opplag: 6 000
Avisen er trykket ved NR1 Trykk, Lillestrøm
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Kulturhistorisk museum oppfordrer til fortløpende innsending, slik at noveller etterhvert som de kommer inn
kan legges ut på museets web-side og klebes opp på en vegg i Historisk museum.

Informasjon om konkurransen finnes i Historisk museum og på www.khm.uio.no
For den som vil delta gjelder følgende regler:
a) Innlevering gjøres elektronisk til otzinovelle@khm.uio.no
b) Lengden kan være på 15.000 tegn m. mellomrom, gjerne kortere, helst ikke lengre.
c) Deltagelse er åpen for alle aldre. Det må oppgis navn, e-postadresse, hjemmeadresse og alder.
d) Novellen kan være om Ötzis siste tid, f.eks. bakgrunn, det som leder opp til situasjonen, drapet, eller for
den saks skyld om funnet av Ötzi og hva en finner ut av nå og i fremtiden, gjerne med original vri. Novellen
er fiksjon og skal gi vid mulighet for fantasier, men ha som utgangspunkt noe av det en vet om Ötzi.
e) Siste frist for innlevering for å bli tatt med i konkurransen er søndag 6. november.
Det oppfordres imidlertid til fortløpende innlevering, slik at noveller etterhvert som de kommer inn kan legges
ut på vår web-side og klebes opp på en vegg i Historisk museum. Hvis antallet noveller blir svært stor, vil
ikke nødvendigvis alt legges ut.
f) Kulturhistorisk museum etablerer en liten gruppe som etter 6. november velger ut de 10 beste. Novellene
vurderes ut fra kvalitet sett i forhold til alder.
g) Resultatet offentliggjøres søndag 20. november
h) De 10 utvalgte får et årskort gyldig for opptil 5 personer som kommer sammen til Historisk museum og
Vikingskipshuset, og en Ötzi-suvenir. Vi håper at deltakerne ikke bare ser dette som en konkurranse, men
som en spennende anledning til å fundere over Ötzis skjebne!

Mumien Ötzi ligger i dag i det arkeologiske museet i Bolzano i Italia. Han ble funnet
ca. 90 meter innenfor den italienske grensen. I museet i Bolzano hviler Ötzi i et
halvmørkt rom og er strengt overvåket. For at han ikke skal gå i oppløsning og for
at forskningen skal kunne fortsette, må han oppbevares under forhold som ligner
forholdene under isen der han lå beskyttet i over 5000 år. Vi kan bare observere
ham gjennom et lite, armert glassvindu.

”Ötzi – ismannen fra Alpene”, ”Arktiske eksperter – selfolkets møte med Amundsen” og ”Isens arkeologi”.
Fra 5. august Ötzi – Ismannen fra Alpene:
Omvisninger og arrangementer:
Tirsdag 4. oktober - fredag 7. oktober kl. 12: Fortellerstund om Ötzi - ismannen fra Alpene
Søndag 16. oktober kl. 13.00: Ötzi og genetikken, foredrag ved professor Per Persson
Søndag 23. oktober kl. 13.00: Gravlagt i hus av stein, ved professor Einar Østmo
Søndag 30. oktober, søndag 13. november og søndag 27. november kl. 12.00: Omvisning i Ötzi-utstillingen på norsk.

Noe av det mest fascinerende med funnet av mumien Ötzi, er at det gir oss et øyeblikksbilde inn i steinaldermannens liv. Ötzi var også så usedvanlig godt bevart at
funnet av ham formidler ny innsikt om tiden han levde i.
Utstillingen i Historisk museum i Oslo er en nøyaktig kopi av funnet. Den viser hvordan
han lå i isen da han ble funnet, hvilke klær og hvilket utstyr han hadde med seg.
Interaktive skjermer forteller om naturen rundt ham på funnstedet, de klimatiske
forholdene og om den internasjonale forskningen omkring mumien. Utstillingen er en
spektakulær blanding av nøyaktige kopier, elektroniske virkemidler, foto og film om
funnet og forskningen.

Fra 25. august Arktiske eksperter – Selfolkets møte med Amundsen:
Omvisninger og arrangementer:
Søndag 30. oktober kl. 13.00: Den åndelige seljegeren, foredrag ved professor emeritus Tom G. Svensson

Fra 9. september Isens arkeologi – Funn fra fonner i fjellet:
Omvisninger og arrangementer:
Søndag 27. november kl. 13.00: Isens arkeologi - funn fra fonner i fjellet, ved professor Brit Solli og stipendiat Vivian Wangen

Se for øvrig museets høstprogram på: www.khm.uio.no/arrangementer/

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology

Av Ellen Semb

På programmet høsten 2011 finner du flere arrangementer i forbindelse med de tre utstillingene i Historisk museum:
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Utstillingen er en hovedmarkering av at Kulturhistorisk museum og Universitetet i Oslo
i år kan feire 200-årsjubileum. Antiquitetskommissionen, forløperen til Oldsaksamlingen, som igjen er en del av Kulturhistorisk museum, ble etablert i april 1811; Universitetet i september samme år.
Utstillingen er produsert i nært samarbeid med South Tyrol Museum of Archaeology
og er leid inn av Kulturhistorisk museum.

Museet i Bolzano hvor Ötzi er utstilt

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology
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En 5.300 år gammel fjellklatrer

Når og hvor....
Av Ellen Semb
På den tiden Ötzi levde, var det ennå 600 år til Keopspyramiden i
Egypt ble bygget, 500 år til Stonehenge i England ble reist, mens
den første europeiske sivilisasjon i Europa ble utviklet for ca. 4.300
år siden på Kreta.
For 2.500.000 år siden
Når man regner perioder i menneskets historie, må vi gå tilbake til
den perioden som kalles Paleolitikum, den aller tidligste steinalderen.
Da regner man ca. 2 500.000 år tilbake og frem til 12.000 før vår tid.
Perioden omfatter istider og mellomistider, fra de første redskapene
som var laget av våre forfedre og frem til klimaforbedringene som
gjorde slutt på istiden.
Vest-Europa
De eldste funnene fra denne enormt lange perioden i menneskets
historie i Vest-Europa, tilhører kulturen fra Abbeville i Frankrike, og er
ca. 500.000 år gamle. Det er grove, tosidige økser. Omkring 100.000 år
før nå, utvikles spesialredskaper i flint av neandertalere (Homo sapiens
neanderthalensis).
Yngre Paleolitikum
I Yngre Paleolitikum (for ca 35.000 år siden) finnes teknisk avanserte
jegerkulturer med en anatomi som er lik vår egen (Homo sapiens
sapiens). Disse forfedrene laget gjenstander i flint med ornamentikk
og malte hulemalerier.
Pil og bue
For omtrent 20.000 år siden forverret klimaet seg brutalt, og svært
mange av dem som bodde i det som i dag er Europa, flyttet til SydFrankrike. På slutten av Paleolitikum ble det brukt pil og bue til jakt for
første gang.
Mesolitikum
Den neste perioden i vår historie er kalt mesolitikum, mellomsteinalderen, og omfatter perioden fra ca. 11.500 til 6.000 år før vår tid. Da
isen trakk seg tilbake for ca. 11.500 år siden, ble Alpene etter hvert
bosatt. Bosetninger nede i dalene ble vinterbosetninger, om sommeren flyttet folk opp i fjellet. Istidens flora og fauna ble erstattet med
moderne former, men jordbruk var fremdeles ukjent. Flint ble brukt til
å produsere redskap og våpen. Det ble laget spisser til piler og spyd,
harpuner og ”synåler” av bein og gevir, tråd av sener fra drepte dyr. Pels
ble brukt til klær og lune dekkener i boligene. Folk bodde i telt, hytter og
hus over lange perioder. Hunden var eneste husdyr.
Sannsynligvis bodde folk sammen i større eller mindre grupper av
familier og etter hvert i en bosetningsenhet som holdt sammen store
deler av året. Fellesskapet mellom dem var organisering av aktiviteter
og nære sosiale bånd. Perioden avsluttes med en gradvis overgang til
Neolitikum, basert på jordbruk og husdyrdrift og mer faste boplasser.
Neolitikum
For omtrent 8.000 år siden fortsatte temperaturen å stige og i SentralEuropa ble denne varme perioden starten på Neolitikum. For 7.000 år
siden kommer de første tegnene på husdyrhold og jordbruk i Alpene.
Folk bosatte seg delvis på faste steder med opphold i mindre bosetninger i visse sesonger. Beholdere av brent leire var nytt og det ble
en del av inventaret i bosetningene.
For omtrent 5.500 år siden, mot slutten av Neolitikum, i det som kalles
kobberalderen, ble klimaet langsomt dårligere igjen. Skogene i dalområdene ble tettere, bare noen beiteområder sto igjen til husdyrene.
Menneskene levde sannsynligvis i små landsbyer og flyttet regelmesig.
Men kildematerialet til kobberalderens bosetninger i Alpene er dessverre svært magert.
Ötzis verden
Ötzi levde i kobberalderen, i den siste fasen av den neolittiske perioden. I denne perioden ble kobber tatt i bruk. Ismannens øks inneholdt
98 prosent kobber. Øksens form er typisk for kobberalderen, selv om
økser med denne formen fortsatt ble produsert i bronsealderen.

Stedet hvor Ötzi ble funnet.												
Av Ellen Semb
Torsdag 19. september 1991 gikk ekteparet Erika og Helmut Simon fra Nürnberg i
Tyskland på fottur i Ötzal-alpene. De hadde overnattet på en fjellstue hos Markus
Pirpamer og gledet seg til å gå videre. Sola skinte og som vante fjellfolk, gikk de
utenfor den merkede løypa på veien ned fra den 3.516 meter høye Finailspitze.

Ötzi levde i kobberalderen, i den siste fasen
av den neolittiske perioden. I denne perioden
ble kobber tatt i bruk.

Idet de passerte en kløft fylt av smeltevann, oppdaget de noe som lå i vannet. Det var
en menneskekropp. Bare bakhodet, de nakne skuldrene og en del av ryggen var synlig.
Brystkassen hvilte mot en stein og ansiktet var skjult av vannet. Armer kunne de ikke
se. Ved siden av kroppen la de merke til en rull med bjerkebark.

Ismannens øks inneholdt 98 prosent kobber.
Øksens form er typisk for
kobberalderen, selv om
økser med denne formen
fortsatt ble produsert
i bronsealderen.

En fjellklatrer?
Før de gikk videre, tok de et bilde av hva de trodde var en uheldig fjellklatrer. Hvert år
omkommer flere fjellklatrere og alpinister i fjellene. Derfor trodde også de at det de så
var en uheldig turist. Bare en time senere var de tilbake på Similaun fjellstue og fortalte
eieren Pirpamer hva de hadde sett. Siden åstedet lå på grensen mellom Østerrike og Italia, varslet Pirpamer både de italienske og østerrikske fjellredningstjenestene om funnet.
Allerede samme dag tok Pirpamer med seg en av sine ansatte og dro av sted for å se.
På stedet kunne de se både trebiter, tau, klumper av hår og biter av skinn i nærheten
av kroppen.

Foto: © South Tyrol
Museum of Archaeology

Fredag den 20. september 1991 kom det østerrikske fjellredningsteamet på plass og
gjorde det første forsøket på å frigjøre liket fra isen med et pressluftbor. Men været var
blitt atskillig dårligere og på grunn av alt smeltevannet, måtte de delvis jobbe under
vann. I denne operasjonen ble ismannens venstre hofte skadet. Været ble stadig dårligere, pressluftboret gikk tomt og fordi de manglet nødvendig verktøy, måtte de gi opp
før de var ferdige.

Det er få arkeologiske spor etter bosetninger fra kobberalderen i SydTyrol. I det området hvor Özti sannsynligvis levde, kjenner arkeologer til
noen få steder hvor landsbyen hans kan ha ligget.
Han tilbrakte de siste 10 til 20 årene av livet i Vinschautal. Landsbyen
kan ha ligget ved inngangen til Schnalstal ved Burg Juval eller lenger
vest. Sommeren 2007 fant arkeologer rester av en bosetning fra kobberalderen der. Det var rett i nærheten av funnstedet til en av de mest
kjente bautasteinene fra denne perioden.

Ötzi levde i kobbereralderen, i den siste
fasen av den neolittiske perioden.
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Det var en merkelig øks, kanskje litt gammeldags?
Ingen tenkte på at den kunne være forhistorisk.

Foto: © South Tyrol Museum of Archaelogy

Ved kanten av kløften sto en bronseøks, og den ble tatt med til det østerrikske gendarmeriet i Sölden. Under aksjonen hadde det samlet seg flere tilskuere, og da øksen ble
hentet frem, vakte den oppsikt blant publikum. Det var en merkelig øks, kanskje litt gammeldags? Ingen tenkte på at den kunne være forhistorisk.
Jakt på gjerningsmann
At dette skulle være innledningen til ett av de største arkeologiske eventyr i verden, var
helt utenkelig på dette tidspunktet. At funnet ville åpne døren til våre forfedre i steinalderen, skulle skape sensasjon i media og bli unikt forskningsmateriale, var det nok
ingen som kunne tenke seg da. Men funnet la grunnlag for en av de største arkeologiske
sensasjoner i det 19. århundret.
Rykter om at liket hadde brennemerker og en hodeskade, og til og med at det hadde
vært bundet, utløste etterforskning etter mannens identitet og jakt på en mulig gjerningsmann. Egentlig var det rutine i slike saker; ingen tenkte på at mannen kunne være virkelig
gammel.
Fjellklatrerne kommer
Lørdag 21. september ble forsøkene på å få mannen ut igjen utsatt, det var ingen ledige
helikoptre. Pirpamer og hans ansatte ble bedt om å gå ut og dekke liket for å beskytte
det mot den vanlige mengden helgeturister i fjellet. Den samme dagen nådde den kjente
fjellklatreren Hans Kammerlander og Reinhold Messner Similaun fjellstue på turen til
Syd-Tyrol. Der hørte de om likfunnet. De kunne ikke styre nysgjerrigheten og bestemte
seg for å se likfunnet med egne øyne.
Foruten ryggen og bakhodet, betraktet de detaljene i den dødes påkledning. De fint
sydde lærleggingsene, skoene og gressmatten. For å finne ut mer om liket, forsøkte
de å løsne det fra isen. Messner brukte en skistav og Kammerlander et stykke tre som
siden viste seg å være en del av Ötzis ryggesekk. Fjellguiden Kurt Fritz var også til stede.
Han løftet den døde mannens hode for å kunne se ansiktet. Markus Pirpamer gjorde en
skisse etter hukommelsen av øksen som tidligere var funnet, og Messner anslo den til å
være minst 500 år gammel, kanskje så mye som 3000 år?
						

Fortsetter neste side...

IS TIDENDE
Filmet av østerrisk TV
Søndag den 22. september tok Alois
Pirpamer, lederen for den lokale fjellredningstjenesten, seg frem til likfunnet for å klargjøre det for frakt dagen
etter. Etter å ha hugget kroppen fri fra
isen med ishakke, samlet han sammen gjenstandene, puttet dem i en
søppelsekk og returnerte til fjellstuen
med sekken over skulderen.

IS TIDENDE
-Ötzi er unik og fascinerende

Etter å ha hugget kroppen fri fra isen med ishakke, samlet han sammen
gjenstandene, puttet dem i en søppelsekk og returnerte til fjellstuen
med sekken over skulderen.

Svarer Angelika Fleckinger, direktør for South Tyrol Museum of Archaeology i
Bolzano i Italia, på spørsmålet om hvorfor hun er betatt av Ötzi. Hun er sjefen for
museet der Ismannen Ötzi ligger utstilt i et vanntett og forseglet monter.
Av Ellen Semb
Fleckinger er arkeolog og har vært med Ötzi fra han ble funnet, den gangen som student.
Da Det arkeologiske museet i Bolzano åpnet i 1998, var det et nytt museum, bygget for
utstilling av Ötzi og andre funn fra området. 16. januar sto hun i døra i det nye museet
og tok i mot Ismannen. Siden har hun vært en av Ötzis nærmeste venner.

Mandag 23. september skulle kroppen
endelig fraktes ut fra fjellet. I mellomtiden hadde det dukket opp artikler i
pressen. Midt på dagen kom et helikopter med et TV-team fra Østerrike.
I løpet av natten hadde det falt snø og
på grunn av svært lav temperatur, var
kroppen igjen frosset inn i isen. Under
ledelse av en representant for Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet
i Innsbruck, gravde de frem liket på
nytt, samtidig som kameraene rullet.
For arkeologene ble denne filmen den
eneste dokumentasjonen på frigjøringen av liket fra isen.

Brød og ost?
Fra februar 2011 har hele museet og alle etasjer vært viet Ismannen. Og i oktober i år
publiseres de nyeste forskningsresultatene om ham. Forskningen pågår stadig og nye
metoder utvikles som gjør at man stadig får vite mer om Ötzi.
-Da han ble funnet for 20 år siden, fant man ikke rester etter mat. Men etter å ha utviklet
instrumenter som kunne foreta en undersøkelse av tarmene, oppdaget man likevel at
han hadde spist i løpet av de siste 12 timene før han døde. De seneste opplysningene
viser at han inntok et måltid mindre enn en time før han døde, kanskje til og med bare
20 minutter.
Det ble foretatt en ny undersøkelse av mage og tarm i november 2010. Den viser at han
har spist korn, grønnsaker og kjøtt. Og det som gjør dette spennende er at forskerne
nå går dypere inn i materialet bl.a. for å undersøke om kornet han spiste var i form av
brød eller grøt. Andre funn fra samme periode viser at det ble produsert brød for 5.000
år siden i Sveits.

Sendt til rettsmedisin
Isøkser og skistaver ble tatt i bruk for
å løsne mumien fra isen nok en gang.
Fra smeltevannet dukket det opp et
utall biter av lær og hud, tau, remmer og klumper med høy. Blant funnene var også en dolk med flintblad
og treskaft. I de første TV-intervjuene
snakket rettsmedisineren forsiktig om
likets alder. Det så ikke ut til å være
en forulykket turist. Liket hadde ikke
utviklet den typiske voksaktige substansen på huden som han kjente fra
tidligere erfaring.

-Ötzi hadde også mye fett i magen og nå er også dette under lupen. Kom fettet fra ost?
Det er veldig interessant fordi det kan fortelle oss at det ble produsert ost her for 5000
år siden. Men det er også omtrent 5000 år siden man begynte å drikke melk og spise
ost.
Sykdommer og DNA
-Ut fra dette fettet forsøker vi også å finne ut om han var intolerant overfor laktose og DNA. Det kan fortelle oss om gener og sykdom. Det er
mange mennesker som har hans blodtype, laktoseintoleranse og forskjellige
genetiske sykdommer, for eksempel som Parkinson og diabetes.

Liket ble pakket inn i en likpose sammen med de siste funnene. Dessverre
var langbuen frosset fast i isen. Den
kuttet man rett og slett tvers over og
fraktet alt med helikopter til byen Vent
i den østerrikske Ötz-dalen. Til slutt
ble liket og alle gjenstandene fraktet
til gendarmeriet i Sölden og plassert
i en trekiste. Statsadvokaten beordret
å kjøre liket i likbil til det Rettsmedisinske instituttet i Innsbruck.

Ötzi hadde flere sykdommer, men så ble han veldig gammel i forhold til hva som var
vanlig da han levde. Da man undersøkte neglene, fant man fordypninger som viser at
immunsystemet var dårlig. Han led trolig også av en malaria-liknende sykdom med
feberanfall hver 4. uke.

Den første arkeologen
Endelig ble en arkeolog koblet inn i
saken. Professor Konrad Spindler ved
Universitetet i Innsbruck inspiserte
kroppen og gjenstandene. Basert på
typologisk datering av øksen, kunne
han straks fastslå at funnet måtte
være minst fire tusen år gammelt.
Åpenbart måtte mannen i alle fall ha
levd i tidlig bronsealder.

-Undersøkelser viser også at han har har blødninger i hjernen. Da han ble skutt, falt
han kanskje ned på en stein og fikk denne blødningen, så faktisk er det to mulige dødsårsaker, men det er jo kort avstand mellom hendelsene. Han døde nok av skuddet.

Aldri er det funnet et så gammelt og så
godt bevart menneske med både klær
og eiendeler i behold. Verden har aldri
sett noe tilsvarende. Etter at ismannen som han først ble kalt, var trygt
forvart i et rom med en temperatur på
seks kuldegrader og med en fuktighet
tilpasset de omstendighetene han ble
funnet i, kunne man virkelig begynne.
Journalister fra hele verden kastet seg
over forskerne for å få detaljer om
funnet, om ismannens liv og død.
Ismannen ble en sensasjon.

-Vi bruker også tid på å undersøke utstyret igjen. Bjørneskinnsluen skal undersøkes for
DNA og også pilkoggeret skal testes på nytt.
Drapet
Det gikk bare noen minutter etter at han ble skutt til han døde. Pilen traff en arterie og
også i dag ville en person ha dødd i løpet av noen få minutter med et slikt treff.

Forskjellige folkegrupper
Forskningen brukes også til å finne hvilken folkegruppe Ismannen kan ha tilhørt. Kan
man finne etterkommere i Syd-Tyrol etter Ötzi? Regionen har både tyskere, italienere og
ladinere som til en viss grad også kan skilles fra hverandre genetisk. Ladinere snakker
ladinsk, en retoromansk dialekt, en mellomting mellom tysk og latinsk. (Fra 1972 har
de rett til en viss representasjon i lokale politiske organer, og i 1977 ble ladinere tilkjent
«kulturell autonomi»). Folkegruppen omfatter ca. 50.000 mennesker i dag. De har andre
tradisjonelle klær, men samme utseende som andre i Nord-Italia. De første resultatene
kan tyde på at Ötzi var ”ladiner”.
Ötzi 				

						

Fra South Tyrol Museum of Archaeologys nye utstilling i forbindelse med 20-års jubileet
for funnet av Ötzi. 			
Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology

Lange tradisjoner og få funn
I området er det en gammel tradisjon å bringe sauer opp i fjellet om sommeren, en tradisjon
som går 5000 år tilbake. – På tross av en så lang og fast praksis og en relativ fast bosetting
i området, har vi dessverre ikke gjort funn som kan fortelle oss noe vesentlig om samfunn,
hustyper, keramikk eller gravskikker. I Sveits er det jo funnet hus på påler, men de er ikke
typiske. Så det er vanskelig å si hvordan han har bodd. Men vi vet at det har vært en form
for landsbyer med kontakt over og handel mellom større områder i regionen. Noen av Ötzis
eiendeler var laget av stein fra Garda – det viser jo nettopp en tydelig kontakt.
Hvorfor ble du så fascinert av Ötzi?
-Ötzi er fascinerende og unik. Utstillingen gir oss en mulighet til kontakt med nye publikumsgrupper og få dem interessert i historie og arkeologi, det gagner også forskningen.
Etter at den nye utstillingen åpnet i februar 2011, har det vært 250.000 besøkende i museet
som ligger i en mindre kjent by i Syd-Tyrol med 100.000 innbyggere.
-Nå kommer besøkende fra hele verden, det er mye turister fra Amerika og Japan, for
eksempel. Før la de turen til Roma og Venezia, nå kommer de også til Bolzano, og det er bra
for turismen og næringslivet i området.

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology

I de første TV-intervjuene snakket rettsmedisineren forsiktig om
likets alder. Det så ikke ut til å være en forulykket turist. Liket
hadde ikke utviklet den typiske voksaktige substansen på huden
som han kjente fra tidligere erfaring.
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- Ötzi hadde også mye fett i magen og nå er også dette under lupen. Kom fettet
fra ost? Det er veldig interessant fordi det kan fortelle oss at det ble produsert ost
her for 5000 år siden. Men det er også omtrent 5000 år siden man begynte å drikke
melk og spise ost.

IS TIDENDE

IS TIDENDE

”Førstehjelp” og ”fyrtøy”

Steinaldermote
I serien ”the Flintstones”, i filmene ”Ildkrigen” og ”Hulebjørnens klan” er aktørene kledd i et lemfeldig
skinn drapert over ryggen, kanskje et lendeklede eller noe kjolelignende over kroppen og en klubbe
i hånden. Nå skal det sies at familien Flintstone, ildkrigerne og hulebjørnfolkene ikke er fra samme periode som Ötzi, men de har skapt bilder av enkle mennesker i primitive klær fra steinalderen. Det stemmer
i alle fall ikke når det gjelder Ötzi.

Der Ötzi ble funnet og hadde ligget innefrosset i mer enn 5000 år,
ble det også funnet en kobberøks, jaktutstyr, ”førstehjelpsutstyr” og
”fyrtøy”. Med klær og annet utstyr, ville Ötzi kunne ha oppholdt seg
hjemmefra i lang tid og få dekket de fleste av sine behov.
Redskapene gjorde ham også i stand til å reparere det som måtte
gå i stykker og å lage nye redskaper om han skulle ha behov for det.

Av Ellen Semb

Av Ellen Semb
Verdens best bevarte kobberøks
Kobberøksen er det mest dyrebare han hadde med seg (se bilder s. 4).
Den er den best bevarte kobberøksen fra forhistorisk tid. Kobber er et
mykt materiale og lenge antok forskere at kobberøksen var et statussymbol for krigere og ledere, ikke et bruksredskap. Men øksen har spor
etter bruk og et forsøk med en kopi av øksen, viser at den kan brukes.
For 5.000 år siden tilhørte likevel kobberøkser menn av høyeste rang i
samfunnet - var Ötzi en stammeleder eller en kriger?

Ötzi hadde svært forseggjorte klær, tilpasset klima og omgivelser, noe som viser stor kunnskap om skinn.
Enkelte av klærne han hadde på seg, brukes i fjellet fremdeles.
Ötzis klær:
- Et lendeklede
- Et belte med påsydd pung
- Leggings
- Sko
- Bjørneskinnslue
- En pelskappe
- Et gressteppe-/kappe.
- Lendeklede
Vi begynner innerst, med lendekledet. Bare lappen foran på lendekledet er bevart. Det er gjort av mykt
geiteskinn. Lange smale remser er sydd sammen med korssting og ”tråd” av dyresener. Opprinnelig var
lendekledet sannsynligvis en meter langt, lengre foran enn bak og festet mellom bena og til et belte i begge
ender. På forsiden hang det dobbelt over beltet og beskyttet en pung av lær mot fuktighet. Da han ble funnet,
var baksiden av lendekledet gått i oppløsning. Lendekledet har vært det mykeste av klærne på Ötzis kropp.

Leggins		

Økseskaftet er 60 cm langt og gjort av harpiksfri barlind. På toppen av
skaftet er det laget en slisse som øksebladet er felt inn i, festet med
harpiks av bjørk og så tett surret på skaftet med tynne lærstrimler for
å holde bladet stabilt. Øksebladet er trapesformet, måler 9,5 cm og er
laget av 99,7 prosent kobber med rester av arsenikk og sølv.

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology

Ryggsekk
På funnstedet ble det funnet en meis til det som er tolket som en
ryggsekk. Det er en to meter lang U-formet meis i hasseltre og to smale
bordbiter i lerketre. Bordbitene fungerte som horisontale forbindelser til
ryggsekkens meis.

Belte og beltepung
Beltet er laget av en ca. fem centimeter bred skinnremse i kalveskinn med en påsydd pung i lær. Det er forsterket med dekorative sting og kan lukkes med en vellaget lærrem. Restene av beltet viser at det opprinnelig
har vært ca to meter langt og kunne slås to ganger rundt livet. Den lille pungen inneholder Ötzis viktigste
redskaper; en drill, flekkere av flint og en sju centimeter lang syl av bein. Sylen kan blant annet brukes som
synål, til tatovering og som tannpirker. Sylen brukes til å lage hull i klærne som ”tråden” tres gjennom.
Sammen med redskapene var en liten mørk klump som ved nærmere undersøkelse viste seg å være knusk
av sopp til opptenning.
Leggings
På bena hadde Ötzi leggings. De to separate leggingsene er gjort av tynne remser av geiteskinn, sydd sammen med korssting med tråd av dyresener. Leggingsene er 65 cm lange og dekket låret og leggen. Et bredt
skinnbånd, delt i to, er festet øverst på leggingsene slik at de kan festes i beltet. Nederst på begge var det
sydd på en lapp av hjorteskinn som kunne knyttes til skoene. På den måten ble de holdt fast når Ötzi gikk.
Leggingsene har vært godt brukt, de er reparert flere ganger. Dette er de eldste leggingsene vi kjenner og de
likner på dem nordamerikanske indianere brukte.

Kanskje skulle Ötzi transportere utstyr eller jaktbytte i sekken? Kanskje
brukte han nettet av bast når han fanget kaniner eller fugl? En vanlig
fangstmetode på Ötzis tid var å jage ville kaniner inn i et nett og klubbe
dem ihjel.

Dolk og slire 					

Sko		

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology

det mot å slukne. Det er rester av kull på lønnebladene. Det ble først antatt at Ötzi døde om høsten for så å
bli dekket av snø. Men da klorofyllet i bladene ble analysert, ga det et helt uventet resultat. Analysen viste at
han døde sent på våren eller tidlig på sommeren, bladene var unge.

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology

Sko
Den høyre skoen var fortsatt på da Ötzi ble funnet. Den venstre er det lite igjen av. Skoene er for øvrig de
eldste sko som noen gang er funnet. Skoene er usedvanlig funksjonelle og vellaget. De består av en indre og
en ytre sko. Den indre skoen er laget som et nett av bastfibre som holdt på foret av høy for å beskytte mot
kulde. Den ytre skoen er av hjorteskinn og begge skodelene var festet til en såle av bjørneskinn. Skoene har
vært lukket med en snøring og det har vært en lærrem rundt skoene for å gi bedre feste på glatt underlag.

”Fyrtøy”
Skulle kullet i bjørkebeholderen slukne, kunne han tenne opp bål likevel. Ild var helt nødvendig for å holde
varmen, skremme vekk ville dyr og lage mat. I beltepungen hadde Ötzi med seg knuskkjuke (sopp). Kjuken
var preparert på forhånd, sannsynligvis med urin. Når biter av kjuke blir lagt i salpeteroppløsning og blandes
med nitrogen, blir det organiske materiale mye lettere antennelig. I forhistorien er det sannsynlig at urin ble
brukt på denne måten fordi urin også inneholder nitrogen.

Bjørneskinnslue
På hodet har Ötzi hatt en lue i bjørneskinn. Luen er formet som en halvkule og satt sammen av flere stykker
med pelsen ut. Luen hadde også to stropper som må ha vært brukt til å knyte under haken. Luen ble funnet
under den arkeologiske utgravningen og var fullstendig bevart. Begge stroppene var ødelagt før Ötzi døde.

Flint og dolk
I beltepungen hadde han en flintdrill og to flintblader, såkalte flekkere. Det minste flintbladet kunne kutte og
skjære små ting som for eksempel pilefjær. Det store kunne han bruke til å kutte, skjære, skrape og tilpasse
gjenstander. Sylen av geitebein kunne brukes til å lage hull i lær og tre en tråd gjennom, eller til tatovering.

Skinnkappe
På overkroppen har Ötzi hatt en kappe av geiteskinn med pelsen ut. Også kappen var sydd sammen av flere
stykker. Mørke og lyse skinnstykker dannet et flott stripemønster sydd sammen med korssting av dyresener.
Den har vært åpen i fronten. Dessverre er det ingen rester etter ermer i kappen, og det er vanskelig å si om
den opprinnelig hadde det.

Festet til beltet hadde han et retusjeringsverktøy, et blyantliknende redskap. Det har et håndtak av lindetre
og en spiss av hjortegevir. Lenge var redskapet et stort mysterium før arkeologer fant ut at det må ha blitt
brukt til finarbeid i produksjonen av flintredskaper. Med denne kunne han blant annet kvesse en spiss egg.
Fra beltet hang også en dolk i en slire, klar til bruk. Selve dolken har et håndtak av ask som er hardt og svært
velegnet. Dolkebladet er av flint og sliren av lindebast og kunne festes til beltet med en lærløkke.

På innsiden kan man se spor av skraping, sannsynligvis etter bearbeiding av skinnet. Vitenskapelige undersøkelser indikerer rester av fett og røyk i skinnet. På innsiden er det også rester av skitt og svette og merker
etter reparasjon med gressfiber. Kappen må ha vært brukt i lang tid.
Meis til ryggsekk?

Et gressteppe-/kappe
Tre biter av flettet gress ble oppdaget under undersøkelser av funnstedet. Det kan ha vært en kappe eller et
teppe. I utgangspunktet ble det betraktet som en ermløs kappe til å ha over klærne. Nærmere undersøkelser
viste imidlertid at kappen er for smal til å ha over skuldrene. Det finnes for øvrig antropologiske paralleller
til gjetere andre steder i verden som har brukt liknende tepper som effektiv beskyttelse mot regn. Det kan
tenkes at kappen har hatt stropper, eller en stropp til å feste slik at den ville kunne beskytte mot regnvær.
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Glødende kull i sekken?
Har han kanskje også hatt de to beholderne av bjørkenever i sekken,
eller bundet dem bak på sekken? Det var to sylindriske beholdere av
bjørkenever, den ene var sort inni og undersøkelser viste restene etter
glødende kull. Lønneblader har vært pakket rundt kullet og beskyttet

Analysen viste at han døde sent
på våren eller tidlig på sommeren,
lønnebladene var unge.

IS TIDENDE
Jaktutstyr

Buen
Ötzi var godt utstyrt for jakt, men alt utstyret var ikke ferdig. Buen på
182 cm av barlind ville han kanskje ha båret i hånden. Men den var
uferdig. Den mangler grep til hånden og hakk til å feste buestrengen.
Den ferdige buen ville nok også ha blitt pusset og polert for å oppnå en
glatt overflate.

IS TIDENDE

Tenner, tarmer og parasitter forteller om Ötzi

Buen ble rekonstruert og prøvet ut. Eksperimentet
viste at buen kunne brukes til å treffe et bytte på
30 til 50 meters avstand, men også brukes
på distanser opp til 180 meter.

Det er det indre som teller, påstår mange. I alle fall kan det indre
fortelle om hvordan og hvor folk har levd.
Av Ellen Semb

Buen ble rekonstruert og prøvet ut. Eksperimentet viste at buen kunne
brukes til å treffe et bytte på på 30 til 50 meters avstand, men også
brukes på distanser opp til 180 meter.

Tenner
Hver gang Ötzi ville ha åpnet munnen for å le, ville han ha blottet en stor
glipe mellom fortennene. Hvis man hadde kunnet se ekstra godt etter,
ville man kanskje også ha registrert at han ikke hadde karies (hull i tennene) og at de er svært nedslitte. Hadde han åpnet munnen på vidt gap,
ville vi kanskje ha sett at han ikke hadde visdomstenner.

Blodet
Ötzis bue har vært full av blod. Det oppdaget en molekylærbiolog da han
tok buen ut av det tempererte kammeret den ble oppbevart i. Forskeren
kjente en harsk lukt fra buen, lukten av blod. Undersøkelsene som ble
gjort, bekreftet at buen hadde vært gjennombløtt av blod. Analysen resulterte i to teorier: buen kunne være innsmurt med blod for å gjøre den
mer vannbestandig, eller så har blodet kommet fra Ötzis sår i hånden.

Den kraftige slitasjen forteller at tennene ble brukt som verktøy,
for eksempel til tygging på lær for å gjøre det mykt. En annen årsak til
slitasjen er at melet ble malt på steinkvern og dermed inneholdt steinpartikler som sakte slipte dem ned.

Pilkoggeret
Sammen med buen hadde Ötzi også et pilkogger i steinbukkskinn.
Sømmen i siden er forsterket med en hasseltrepinne som var brukket
mens Ötzi levde. Både lokk og bæreremmer mangler. Endestykkene er
imidlertid godt bevart og flott dekorert. I pilkoggeret lå det tolv pilskaft
og to ferdige piler til bruk. Det var også en bunt med gevirtupper, en
gevirspiss, dyresener og en ca to meter lang tråd av bast. Pilene skulle
nok gjøres ferdig til bruk etterhvert. Pilkoggeret ble ødelagt mens Ötzi
levde.

Men Ötzis tenner avslører også hvor han vokste opp og siden bodde.
Fra tidlig barndom absorberer og lagrer tannemaljen strontium, bly- og
oksygenisotoper. Når man sammenligner prøver fra tannemaljen med
prøver fra jord og vann, er det mulig å finne ut hvor et menneske har
levd. Resultatene av prøver tatt fra Ötzis tannemalje viser at han kom
fra Syd-Tyrol. Han tilbrakte barndommen et sted i Eisacktal eller i Pustertal, de siste årene i livet bodde han trolig et sted i Vinschgau.
Tarmer
Omtrent 12 timer før han døde, spiste Ötzi kjøtt, planter og mye korn.
Det ble foretatt en endoskopisk undersøkelse av ham, en av de største
utfordringene i den medisinske undersøkelsen. Til denne undersøkelsen ble det designet et spesielt endoskopisk mikroinstrument i titan for
å unngå å ødelegge vevet. Slik kunne man fastslå hva han sist hadde
spist.

De to ferdige pilene har flintspisser festet til skaftet med harpiks av
bjørk og tynne tråder av brennesle. Pilene hadde dype hakk i enden slik
at Ötzi kunne sette en pil inn på buestrengen og skyte. Til og med i kaldt
vær, når fingrene hans var kalde og stive, ville det ikke være vanskelig
å skyte. På pilene var det styrefjær av alpekråke festet med bjørketjære
og tynne tråder av brennesle.
Det merkelige er at det kan se ut til at den ene av Ötzis piler var laget av
en annen enn Ötzi selv. Den var lengre enn de andre pilene og var laget
av en kjevhendt person. Det kan en se når en studerer hvordan fjærene
er festet. De uferdige skaftene er mellom 84 og 87 cm lange.

To ferdige piler har flintspisser festet til skaftet med harpiks av bjørk og tynne tråder av brennesle.
Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology

Steinalderjakt
Når folk i neolittikum gikk på jakt, dro de sannsynligvis ut i store
grupper. Noen fanget dyret i en felle mens de andre ventet på byttet
med sine dødelige piler. Det ble fanget både bjørn, hjort og steinbukk,
så vel som fugl og fisk.

Førstehjelp
”Førstehjelpsskrinet” var to biter bjørkekjuke tredd på to separate lærsnorer. Bjørkekjuke er antibiotisk og
blodstoppende. Oljen i kjuken er også effektiv mot innvollsparasitter som Ötzi led av. Kjuke er et gammelt
medisinsk remedium, allerede Hippokrates viser til bruk av kjuke.

Hans siste måltid var tilbredt over åpen ild. I fordøyelsessystemet hans
ble det nemlig funnet trekull. På Ötzis tid var forskjellige kornsorter
grunnpilaren i måltidene. Kornet ble supplert med andre planter som
slåpetorn, villepler, sopp, bær og belgfrukter. I flere av eiendelene hans
var det brukt sener, hud, horn og bein. Det viser at både jakt og tamdyrhold var utbredt da Ötzi levde.
Det ble også tatt prøver av de andre indre organene. De viste at mumiens organer hadde skrumpet inn og flyttet seg fra de opprinnelige
stedene i kroppen. Ismannens lunger var sorte og viste partikler av sot,
sannsynligvis et resultat av å tilbringe mye tid i nærheten av åpen ild.

Pynt eller bruk?
Ötzi hadde også med seg en steinskive laget av marmor fra Dolomittene. Steinskiven er rund med et hull i
midten og gjennom hullet er det tredd en smal skinnremse. I en løkke på remsen er det festet ni lærremser og
det hele ser ut som en slags kvast og kan ha vært festet på beltet. Hva den er brukt til, eller hvordan, blir bare
spekulasjoner. Men det er ingen tvil om at Ötzi ville kunne belage seg på et langt utendørs opphold.

Ubehagelige følgesvenner
Sammen med dyrehårene i Ötzis utstyr, ble det funnet den kanskje
eldste hjortelusfluen som noensinne er funnet. Hjortelusfluer er blodsugende parasitter. De trives best på ville dyr, men kan også angripe
mennesker. På tross av grundige undersøkelser ble det ikke funnet lus
i Ötzis hår. Det ble funnet to lopper i klærne hans og piskeormegg i
fordøyelsessystemet. Sannsynligvis hadde Ötzi diaré.

Bær, frukt, fisk og ville dyr

Slutten på livet må ha vært vanskelig
Forskerne har også påvist at Ötzis siste tid må ha vært vanskelig.
På neglene finnes tversgående dype furer som indikerer at hans
immunforsvar var utsatt for stor påkjenning 8, 13 og 16 uker før
drapet. I tillegg hadde han et grodd ribbeinsbrudd og en brukket nese.

Ötzi levde i en tid med radikale endringer; jordbruket overtok for jakt og fangst. Det endret
både liv og samfunnsstrukturer for folk i Europa.
Når folk begynte å dyrke jorda, forsvarte de sine
områder og bygget mer permanente bosteder.
Samtidig kom keramikk i bruk.
Yngre steinalder, neolittikum, representerer et
stort skille i utviklingen av menneskenes samfunn og aktiviteter: et nytt liv med landbruk,
tamme husdyr og ”privat” eiendom for en gruppe
eller stamme. Mange flere bosatte seg i Alpeområdet under kobberalderen i yngre steinalder.
Der fant folk rike mineralforekomster og andre
store naturressurser som gjorde livet lettere og
enklere og la grunnlag for kulturell utvikling.
På Ötzis tid spiste folk planter, frukt, korn, kjøtt
og fisk. Det var bringebær, bjørnebær, nyper,
slåpebær, plommer, linser, villepler, erter, linfrø,
hasselnøtter, valmuefrø, steinsopp og tidlige
kornsorter.
Pilkogger

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology
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På neglene finnes tversgående
dype furer som indikerer at hans
immunforsvar var utsatt for stor
påkjenning 8, 13 og 16 uker før
drapet. I tillegg hadde han
et grodd ribbeinsbrudd og
en brukket nese.

Rekonstruksjon av Ötzi basert på ny forskning.
Foto: Ochsenreiter © South Tyrol Museum of Archaeology
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Ansikt til ansikt med fortiden

Ötzi ble 46 år, veide ca. 50 kilo, hadde brunt
hår, brune øyne og ville ha brukt størrelse 38
i sko og var ca. 160 cm høy. Det var for øvrig
normalt i Mellom-Europa på denne tiden.
Ved å bore ut ut en kjerne fra lårbenet og studere det i mikroskop, kunne Torstein Sjøvold
fastslå alderen. Ötzi ble 46 år, veide ca. 50 kilo, hadde brunt hår, brune øyne og ville ha
brukt størrelse 38 i sko og var ca. 160 cm høy. Det var for øvrig normalt i Mellom-Europa
på denne tiden.
- Ötzi er rent fysisk ikke mer spesiell enn vi som lever nå. Han var lavere og veide mindre
enn det som er gjennomsnitt i dag. Han har ikke hatt visdomstenner, han har bare 11
par ribbein, det vanlige er 12. Men det er faktisk litt forskjellig, noen få har bare 11 par
ribbein, de aller fleste 12 og noen få har 13. Kanskje de har funnet Adam? Gud skal jo
ha tatt et ribben fra ham for å skape Eva. Men det er bare en myte. Ötzis proporsjoner er
helt vanlige i forhold til oss.
Drapet
Ötzi ble altså drept av et pileskudd som gikk gjennom venstre skulderblad. Han ble funnet ved et gammelt sauetrekk i fjellet, på et sted som er temmelig bratt. Men det mest
verdifulle han sannsynligvis hadde med seg, lå der fremdeles – etter mer enn 5000 år.
Hvorfor tok ikke drapsmannen med seg kobberøksen?
- Da ville han nok blitt avslørt. Øksen er jo så verdifull at det er få andre enn kanskje en
klanleder som har anledning til å eie en slik, sier Sjøvold.
- Skuddet var ikke tilstrekkelig fatalt til at det var dødelig. Men da drapsmannen forsøkte å
dra pilen ut av skulderen, løsnet pilespissen og ble sittende igjen bakenfor skulderbladet.
En av de siste teoriene er at da han forsøkte å røske løs pilen, har pilespissen revet hull
i pulsåren som går ned i venstre arm og han har dødd av blodtapet etter noen minutter. Han har også en skade i hodet og det ble vurdert om Ötzi var påført hodeskaden
av drapsmannen. Men skaden i hodet skyldes nok at Ötzis hud har løsnet. Han ble jo
liggende på magen og bakhodet lå åpent mot høyfjellssolen som har tørket ut huden på
bakhodet. Han har også et sår mellom tommel og pekefinger på høyre hånd. Det har han
nok fått noen dager i forveien. Sannsynligvis var han i slåsskamp flere dager før han
døde.
- Da jeg startet mine undersøkelser av Ötzi for snart 20 år siden, visste vi ikke at han
var blitt skutt. Vi antok at Ötzi var sovnet, døde under søvnen og ble frysetørret. Men
undersøkelsene viste at overhuden var borte og litt av mykdelene under resten av huden
var omgjort til såkalt likvoks (adipocire). Alle hans indre organer er bevart og det er gjort
undersøkelser av tarmen hans som viser hva han spiste som sitt siste måltid. Han var
hårløs da han tinte frem fra isen nettopp fordi han hadde ligget innefrosset. Når en kropp
blir liggende i vann i en årrekke, løses overhuden opp og i den finnes hårsekkene. Og en
isbre består av frosset vann.

Ötzi														
Av Ellen Semb
- Ötzi ble skutt bakfra i skulderen og drept. Det tok lang tid før man oppdaget at
det dreide seg om et drap. Vi ante ikke at Ötzis død var forvoldt av en annen, kan
Torstein Sjøvold fortelle.
Nordmannen, professor i historisk osteologi ved Stockholms Universitet, Torstein
Sjøvold, er den eneste skandinav som er med i teamet for medisin og naturvitenskap
som undersøker ismannen. Det andre teamet er basert på naturvitenskap og arkeologi,
totalt er ca. 100 forskere involvert i undersøkelsene. Sjøvold ble kontaktet direkte av
Universitetet i Innsbruck og bedt om å delta på bakgrunn av sin spesialkunnskap.
- At man skulle finne en så godt bevart mann fra steinalderen frosset ned i en isbre og
med det daglige utstyret, var det knapt noen som ville ha trodd, sier professor Torstein
Sjøvold. Det er en av de aller viktigste hendelsene i det forrige århundret.

Foto: © South Tyrol Museum of Archaelogy

Det var vanskelig å se at han var blitt skutt ved å observere liket. På de første røntgenbildene kunne man heller ikke fastslå at han var skutt. Røntgenbilder først 10 år senere
avslørte pilen. Da kunne man tydelig se at den sitter innenfor skulderbladet. I etterkant,
når man vet hva man leter etter, er det mulig å skimte pilen også på de første bildene. Nå
har forskerne også funnet inngangshullet der pilen har gått inn.

Hvem var han egentlig?
- Jeg tror Ötzi var en klanleder. Det antar jeg på bakgrunn av kobberøksen som ble funnet ved
siden av ham. Verdien på kobberbladet ville være lik et økseblad i gull i dag og signaliserer
overklasse. Folk brukte ellers økser av stein. Ötzis øks er den eldste daterte kobbergjenstanden i Europa. Kobber var egentlig et innskudd i yngre steinalder, men ble ikke et metall
folk utviklet videre. Folk gikk tilbake til stein. Fra området i nærheten av der Ötzi har bodd,
finnes det bautasteiner fra Ötzis tid som avbilder økser, tilsvarende den Ötzi hadde. Først når
man begynte å smelte kobber og tinn sammen til bronse flere hundre år senere, fikk bruk av
metaller et gjennombrudd.

På flukt?
- Om Ötzi ble jaget vekk fra det området han bodde i, eller om han var på flukt, er vanskelig å si. Men tydelige søkk i neglene som viser at han har vært gjennom flere store
påkjenninger i de siste månedene av sitt liv. Lungene er svarte og viser at han har bodd i
et røykfylt sted. Hull i tåbeina viser at han en eller annen gang har forfrosset føttene sine.

Mumien, eller Ismannen, ble kalt Ötzi. Egentlig var det en journalist som fant på det navnet.
Det skulle gjøre det enklere å få et nært forhold til ham. Riktignok så ikke Ötzi ut som om
han var 5000 år gammel, men et vakkert syn er ikke Ötzi. Navnet kommer for øvrig fra Ötztal
i Østerrike, han ble funnet på grensen mellom Schnalstal i Syd-Tyrol i Italia og som sagt,
Ötztal i Østerrike.
Hvordan ser han ut?

- At man skulle finne en så godt bevart
mann fra steinalderen frosset ned i en
isbre og med det daglige utstyret, var
det knapt noen som ville ha trodd.

- Øynene, som vi nå vet var mørkebrune, er inntørket. Skallen er hårløs fordi fuktigheten
har løst opp det ytre hudlaget. Håret ble funnet ved siden av ham og ca. 1000 hodehår i
forbindelse med klærne hans. Lengden på hårstråene tyder på at håret hans hadde vært
skåret. Tennene er svært nedslitt og han har en stor glipe mellom framtennene i overkjeven.
Overleppen har dessuten dratt seg oppover på høyre side og nesen er flattrykt. Dessuten er
det venstre øret brettet fremover og den venstre armen ligger i en helt unaturlig stilling rett
over halsen eller strupen. Hans penis er tørket inn og kan nesten ikke sees, men av skjelettet
er det ikke vanskelig å fastslå at det har vært en mann.
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Det var vanskelig å se at han
var blitt skutt ved å observere liket.
På de første røntgenbildene kunne
man heller ikke fastslå at han var
skutt. Røntgenbilder først 10 år
senere avslørte pilen.

Tatovering på Ötzis ankel.		

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology

Verdens eldste tatoveringer
En av grunnene til at Sjøvold er trukket inn i forskningen på Ötzi, er tatoveringene på
ismannen. - På lenderyggen, i høyre knehase og på venstre legg og ankel så vi en serie
med strekformete merker som ser ut som tatoveringer. For å finne ut mer om det var flere,
tok jeg bilder med infrarød film og svart filter. Jeg fant mange flere tatoveringer. I alt kjenner vi nå 56 streker og to kors på ryggen og fra knærne og nedover. Tatoveringene består
av grupper med korte streker. Leger som arbeider med akupunktur, har påvist at de er
plassert langs linjer eller på punkter som brukes i akupunktur. Tatoveringene er sannsynligvis brukt for å lindre smerter. Undersøkelser av ham viser degenerative forandringer,
dvs. slitasjeskader, på skjelettet. Tatoveringene er snittet og det er helt klart at de er gnidd
inn med sot. Sot er et kullstoff og er hygroskopisk, dvs. det trekker til seg fuktighet og kan
slik ha lindret smerte.
Det er tre måter å tatovere på:
- Med nål, som i dag
- Med snitt i huden
- Med søm, dvs. bruk av nål og tråd svertet med kull, som syes rett under huden.
Tatoveringer har hatt både magisk og smertelindrende betydning. Ötzis tatoveringer var
snittet med en skarp gjenstand. Vi ser det samme hos det japanske Ainu-folket, et urfolk
fra Nord-Japan som sannsynligvis er direkte etterkommere av det gamle Jomon-folket
som kom til Japan for 12.000 år siden. Ainu-folket brukte den samme tatoveringen mot
smerter som de Ötzi har.
Sjøvold kjenner til to kvinner fra Ainu-folket som hadde slike tatoveringer. Den ene hadde
falt av hesten og mot smertene ble hun behandlet med slike tatoveringer. Hun ble bra. Den
andre hadde artrose i skulderen og ble behandlet på samme måte. Hun ble fortalt at: ”Det
onde blodet forsvinner gjennom tatoveringene.”
- Tatovering på japansk heter ”nue”. Men på Ainu-språket fins et gammelt ord for tatovering som heter ”anchi-piri”, som betyr obsidian-snitt. Obsidian er et annet navn på vulkansk glass. Avslag av vulkansk glass er skarpe som barberblad og ble brukt før metall
ble vanlig. Avslag av flint har liknende egenskaper og ble brukt for å tatovere Ötzi. Men
hos Ainu-folket ble særskilt kvinnene tatovert med store barter og sammenvokste øyenbryn. Tatoveringen var smertefull og tok flere år, men ble imidlertid forbudt rundt forrige
århundreskifte. En gammel Ainu-historie forteller at utatoverte kvinner kom på galt sted
i dødsriket.
Den siste hvile
I dag hviler Ötzi i det arkeologiske museet i den lille byen Bolzano i Syd-Tyrol og det er reist
et minnesmerke rett over der han ble funnet.
For at han ikke skal gå i oppløsning, er han plassert inne i en liten ”celle” i museet. Kroppen ser ut som om den er glasert. Der han nå ligger i ”cellen” sin i museet i Bolzano, øker
han i vekt. Han ligger i et klimatisert og lufttett rom hvor han stadig vekk blir dusjet med
vann, avjonisert vann, tilnærmet så likt som mulig som under isen. Problemet er imidlertid
at han øker i vekt fordi han tiltrekker seg fuktighet. Av og til må han tas ut og avises.
- Og han ligger på ryggen og med den venstre armen over den høyre skulderen. Egentlig
burde han jo være lagt med ansiktet ned og bare bakhodet og den øverste delen av ryggen
opp, det var jo slik han ble funnet, synes Torstein Sjøvold som har besøkt funnstedet ni
ganger.
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Funnstedet

Tatovering som smertelindring?

Stedet der Ötzi ble funnet ligger ved
en fjellovergang 3212 meter over havet.

Av Torstein Sjøvold
Weißkugel

Stedet der Ötzi ble funnet ligger
ved en fjellovergang 3212 m
over havet. Fram til forrige århundreskifte var dette den vanlige fjellovergangen mellom nord
og sør. Men etter at dynamitten
ble funnet opp, kunne man legge en fjellovergang på 3000 m
høyde et par kilometer østover.
Der ligger det i dag en turisthytte
som heter Similaunhütte (3019
m høyde).

Fineilspitze

Funnstedet

I dag går det en turiststi bratt opp
på baksiden av turisthytta vestover, stort sett langs eggen som
danner grensen mellom Tirol i
nord og Syd-Tirol i sør og fram til
funnstedet. Man kan nå turisthytta
både fra nord og sør.
Tatovert kors på innsiden av Ötzis høyre kne.								
Av Torstein Sjøvold
Jeg ble involvert i undersøkelsen av Ötzi den 3. oktober 1991, på dagen tre uker etter
at han ble funnet. Første gang jeg så Ötzi var 6. november, i kjelleren til det anatomiske instituttet i Innsbruck i Østerrike. Han gjorde egentlig ikke noe spesielt inntrykk
fordi jeg hadde sett mange mumier før. Jeg kunne ikke se på ham at han var flere
tusen år gammel.
Det var høyrøstede diskusjoner om han umiddelbart skulle føres til Italia, det hadde blitt
klart at han var funnet på den italienske siden av grensen mot Tirol. Imidlertid ble det
avtalt at han skulle bli med til Innsbruck til man kunne oppbevare ham på en betryggende
måte i Bolzano i Sør-Tirol. De arkeologiske funnene som måtte konserveres ble sendt til
et laboratorium i Mainz i Tyskland.

		

Foto: © South Tyrol Museum of Archaelogy

Man kan kjøre til landsbyen Vent
på 1900 m høyde og gå sørover
på en kjerrevei langs en ganske
bratt dalside til turisthytta Martin Busch Hütte på 2500 meters
høyde. Der kan man eventuelt
overnatte før man fortsette på en
turiststi til Similaunhütte, eller gå
direkte til funnstedet. En del av
den siste oppstigningen går over
en isbre.

Verdens eldste tatoveringer
Dette er de eldste tatoveringer man kjenner til. Det fins to parallelle linjer rundt høyre håndledd, fem grupper med tre eller fire korte streker i lenderyggen, et kors på innsiden av
høyre kne og et mindre kors på utsiden av høyre fotledd, samt et stort antall strekgrupper
med mellom to og syv streker på leggene. På fotografier virker de større enn de er, men
de tatoverte strekene er bare 28-30 mm lange og to til tre mm brede, bortsett fra de rundt
håndleddet og på tjukkleggene, som er 35-40 mm.
Noen av tatoveringene kan kobles sammen med leddartrose, og regnes som en primitiv
form for smertebehandling. Forskere som holder på med akupunktur, har sett på fordelingen av strekgruppene og mener at de er plassert enten på eller i nærheten av punkter
som benyttes innen moderne akupunktur, ca. 1500 år før akupunktur er kjent.

Den andre muligheten er å gå opp
sørfra. Da starter man fra Vernagt
i Schnalstal på 1700 m høyde og
følger en turiststi langs en ganske
bred dal opp til Similaunhütte.
Dalen er imidlertid dels ganske
bratt, det er jo 1300 meter man
skal opp. Oppstigningen de siste
500 meterne går i hårnålssvinger
opp et rasområde. Høyest opp
følger den en sti som er delvis
sprengt ut i det bratte fjellet over
raset.

Usynlige kors og streker
Mitt fagområde kalles osteologi, skjelettforskning, og denne karen hadde fullt av mykdeler
omkring skjelettet. Noe av det vi ble vist, var noen korte, svarte streker som eventuelt
kunne være tatovert, men sikre var vi ikke. Ved et senere besøk i Innsbruck, fikk jeg
tilgang til alle bildene som var blitt tatt av Ötzi i forbindelse med at han ble berget og brakt
til Innsbruck. Ett av bildene viste et svart kors på innsiden av høyre kne. Men jeg så også
at det var noe uskarpt på tjukkleggen på venstre bein. Ötzi ble oppbevart i nabohuset, så
det var ikke noe problem å ta ham fram slik at jeg fikk se hva det var. Det viste seg å være
sju streker i en gruppe, den første av flere tatoveringer som jeg oppdaget på kroppen
hans. Først etter senere analyser ble det klart at det dreide seg om tatoveringer.

Ötzi kom sørfra
Vi vet at Ötzi kom sørfra. Men for
å komme opp dit man fant ham,
må man dreie vestover ved foten
av raset og gå nesten lengst inn
mot nordvestenden av dalen, før
man kan begynne den siste oppstigningen. Fram til foten av raset
fins det fremdeles litt vegetasjon,
men oppover og innover mot fjellet er det nesten vegetasjonsfritt,
og landskapet er meget goldt. Her
går det ingen turiststi.

Ötzi var blitt mumifisert i isen. Mumifisering medfører at huden tørker og kan danne et
filter slik at fargespor dypere ned i huden kan skjules. En metode som hadde blitt brukt for
å undersøke om noen mumifiserte inuitkvinner fra Grønland som var ca. 400 år gamle var
tatoverte, var å fotografere med infrarød film. I motsetning til den synlige delen av spekteret trengte de infrarøde strålene lengre inn i mykt vev. Jeg håpet å kunne fotografere noe
som ikke var synlig med det blotte øye, men som jeg heller ikke var sikker på om fantes.
Derfor måtte jeg eksperimentere med forskjellige eksponeringstider.
20 minutter til rådighet
Jeg var jo spent på de første bildene som ble fremkalt. De viste tatoverte streker på tjukkleggen, og de var jo kjent. Til jeg oppdaget at det jeg så var tatoveringer på den andre
tjukkleggen, noe som ingen hadde sett før. Denne oppdagelsen ledet til mange reiser til
Innsbruck. Ötzi hadde jo tint fram fra en isbre, og derfor ble han oppbevart innpakket i
nedfryst tilstand, med omtrent samme temperatur som han hadde hatt i breen. Alle forskere som skulle studere kroppen hans hadde ca. 20 minutter til rådighet. Da hadde temperaturen i huden steget til like under frysepunktet, og man ville ikke tine ham opp og fryse
ham ned gang på gang. Men nesten hver gang jeg fotograferte ham med infrarød film fant
jeg nye tatoveringer, og totalt kjenner man nå 56 korte streker og to, små tatoverte kors.

Dette er de eldste tatoveringer
man kjenner til.

Tatovering på Ötzis rygg.

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology
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Similaunhütte

Stedet Ötzi ble funnet.								
Man merker tydelig at det ikke
er lenge siden det har ligget
isbreer eller isflekker i området som etter flere tusen år har
smeltet bort. Det er bare morenerygger eller store fordypninger
igjen etter isbreene. I begynnelsen kommer man langsomt opp
i høyden til et punkt der man må
vurdere hvordan den siste oppstigningen skal gjennomføres.

Avis var bjørkenever
Den 22. august 1994 gikk jeg opp
til funnstedet sørfra sammen med
en østerriksk prest som jeg hadde
kjent lenge og som var fjellklatrer.
Han var mye raskere enn jeg. Jeg
hadde gått opp samme veien året
før, men da var ikke funnstedet
smeltet fram. I 1994 hadde imidlertid det meste av funnstedet
smeltet fram igjen.

Jeg har gjort oppstigningen flere
ganger, selv om det forbundet med
fare å gå den veien nå. Det er ikke
spesielt bratt om man går i svinger
opp i fjellet, men forvitringen av
fjellet har medført store områder
med løs steinur som lett kan rase.
Derfor er det sannsynlig at det var
lettere å komme opp sørfra på
Ötzis tid.

Da vi skulle gå tilbake, så jeg at
det på den andre siden av den lave
forhøyningen som begrenset nedsiden av funnstedet, hadde vært
en turist som hadde puttet inn en
avisside eller noe sånt under en
stein. Jeg var litt irritert over at
turistene allerede hadde begynt å
søple ned rundt funnstedet. Men
da jeg tok det fram, så jeg at det
var en del av en bjørkeneverbeholder som Ötzi hadde hatt.

Å være den første til å holde
noe i hånden som Ötzi hadde lagt
fra seg for 5200-5300 år siden,
var en følelse som det er
vanskelig å beskrive.

Fordi jeg var medarbeider i undersøkelsene av Ötzi, markerte jeg
hvor fragmentene var funnet og
samlet dem sammen. Det kunne
snø når som helst, og da ville de
bli borte igjen. Men vi gikk en annen vei tilbake, langs fjellkammen
og ned til Similaunhütte to hundre
meter lenger ned.
Første gang jeg besøkte funnstedet, i august 1992, hadde jeg
kommet nordfra til Similaunhütte.
Jeg hadde truffet hytteverten før.
Vi viste ham funnene, og han forsto straks hva det var. Da jeg lette i
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telefonkatalogen etter telefonnummeret til en av arkeologene i SørTirol, merket jeg forøvrig for første
gang at jeg måtte skaffe meg lesebriller. Deretter gikk vi ned i dalen i
mørket til bilen og sørget for å få
avlevert funnene.
Noen uker senere var jeg på
funnstedet igjen med en arkeolog
for å måle opp hvor funnene hadde
blitt gjort. Men å være den første
til å holde noe i hånden som Ötzi
hadde lagt fra seg for 5200-5300
år siden, var en følelse som det er
vanskelig å beskrive.

Etterpå kan jeg ikke huske øyeblikket jeg oppdaget bjørkeneverfragmentet, bare huske at jeg var
irritert på turistene, og at jeg sto
med det i hånden. I fragmentet var
det flere huller etter sømmen som
hadde blitt brukt for å sy sammen
beholderen. Vi fant også noen flere
fragmenter.
Minnesmerke over Ötzi.

Foto: Wikimedia Commons / GFDL
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Klima for frysetørring
Av Torstein Sjøvold
Ötzi levde for 5.200-5.300 år
siden, i slutten av en varm
periode som kalles atlantisk tid.
I den perioden var det til og med
et par grader varmere enn det er
i dag, både i Norge og i Alpene.
I Norge var det bare noen små
rester igjen av isbreene som
fins i dag, om de da ikke hadde
smeltet helt bort. I Alpene fantes
bare rester av isbreer i nærheten
av de høyeste fjelltoppene.
Permafrost
I passet på 3.200 m høyde der Ötzi
ble funnet, smeltet snøen bort hver
sommer. Isbreen som han smeltet
fram fra i 1991, fantes ikke. Men
selv om det ikke fantes noen isbre på den tiden, snødde det om
vinteren på samme måte som det
snør i høyfjellet hver vinter. Det var
tele i bakken året rundt, bare det
øverste laget tinte om sommeren.
Et slikt forhold kalles permafrost.
I løpet av de 5.000 årene det er
siden Ötzi levde, har kalde perioder
vekslet med kortere varme perioder, men på 3.200 meters høyde
har det vært permafrost i bakken
hele tiden. Det er og har vært permafrost i noen områder i høyfjellet
også i Norge.
Man vet ikke akkurat når Ötzi døde,
men man har undersøkt deler av
innholdet i tykktarmen hans og
funnet pollen av en busk som
kalles humlebøk som ikke fins i
Norge. Den vokser bare i lavlandet
på sørsiden av passet der han ble
funnet. Denne busken blomstrer
tidlig på forsommeren, det er bare
da blomstene gir fra seg pollen.
Pollen er i luften og alle kan få det
i seg når man puster. Det kjenner
nok pollenallergikere til.
Men man kan også få i seg pollen når man drikker vann ute i naturen. I magesekken blander det
seg med maten man spiser, følger
fordøyelseskanalen og kommer til
sist ut den naturlige veien. At man
har funnet pollen av humlebøk i
tykktarmen hans (men selvfølgelig
mange andre sorter pollen også),
viser at Ötzi må ha fått det i seg
høyst noen dager før han døde.
Derfor må han ha dødd på senvinteren eller forsommeren.

Dødstidspunkt
Før man gjorde denne oppdagelsen, trodde man at Ötzi hadde
dødd i august eller i september.
Antakelsen skyldtes pollen fra
sensommervekster på funnstedet.
Men, uansett må han ha blitt dekket av snø ganske snart, ellers
skulle rovdyr eller rovfugler ha
oppdaget den døde kroppen og
begynt å hakke på ham. Insekter,
som faktisk også fins i store høyder, skulle ha lagt egg i kroppen og
larvene skulle ha gravd ganger i
huden.
Imidlertid fins det ingen spor etter
noe av dette. På bakhodet er en del
av huden borte, men det er ingen
hakkemerker etter fuglenebb. På
den annen side ble han jo skutt
med en pil bakfra. Kanskje hadde
drapsmannen eller drapsmennene
– man vet jo ikke hvor mange som
var med – dekket over ham med
snø? Snøen er porøs og luftsirkulasjonen i snøen i sterk vind i stor
høyde, førte til at han på en måte
ble frysetørket.
Ikke ranet
Ötzis fineste gjenstand, en øks
med blad av kobber, var nok svært
verdifull og regnes som et statussymbol. På den tiden var metallgjenstander ikke vanlige. Skal man
sammenlikne hvilken verdi øksen
skulle tilsvare i dag, kan man tenke
seg en øks med økseblad av rent
gull. Men man regner med at den
eller de som tok ham av dage, har
latt øksa og utrustningen hans bli
igjen, ellers ville det kunne oppdages hvem som var gjerningsmann.
Frysetørret til evig tid
Forklaringen på hvorfor han ble så
godt bevart, er at snøen sannsynligvis ikke smeltet sommeren etter
at han ble drept. Den atlantiske
varmeperioden gikk mot slutten
og det ble kaldere. Snø som ikke
smelter, men blir liggende over
flere år, blir til is og isen kan bli
til en isbre. Isbreene begynte å
vokse. Mykdelene i en kropp som
fryses inn i is, omdannes etter
hvert til såkalt likvoks fordi isen er
helt tett og ikke slipper gjennom
surstoff. Ytterst lite likvoks er funnet i Ötzis kropp. Derfor må han
nesten ha blitt helt frysetørket før
isen sluttet seg omkring ham.

Snøen er porøs og luftsirkulasjonen
i snøen med den sterke vinden i den
store høyden, førte til at han på en
måte ble helt frysetørket.

IS TIDENDE

Ötzi og genetikk

Ötzi levde for 5.200-5.300 år siden, i slutten
av en varm periode som kalles atlantisk tid.

Men også permafrosten i bakken
har bidratt til at Ötzi ble bevart. Det
er kjent at isbreer beveger seg.
Men for at en isbre skal kunne
bevege seg, må det finnes et
tilstrekkelig stort trykk som setter isen i bevegelse. Varmen som
dannes ved at en isbre glir, eller
skurer, som det heter, gjør at temperaturen ved bakken kommer så
vidt over frysepunktet. Er det ikke
tilstrekkelig trykk og det er permafrost i bakken, fryser isen fast i underlaget og beveger seg ikke. Alt
som ligger under eller i isen fryser
fast, og slik kan man forklare at
Ötzi, klærne og utrustningen hans
har blitt bevart, selv om han lå i en
forsenkning i berget. Man er usikker på om han kan ha tint helt eller
delvis fram i løpet av noen korte
varmeperioder man kjenner til i løpet av de siste 5000 årene, men
han har i alle fall vært dekket av is
det meste av tiden.
Nå er Ötzi i fryseren
I dag oppbevares Ötzi i et fryserom
i et museum i Bolzano, hovedstaden i Sør-Tirol i Italia. Temperaturen i rommet er minus seks
grader. Dette har man funnet er
den gjennomsnittlige årstemperaturen på bunnen av en isbre i området der han ble oppdaget. Man
sprayer ham med helt rent vann
slik at han egentlig ligger i en tynn
hinne av is. På den måten forsøker
man å bevare ham for framtiden
slik naturen selv har lyktes å bevare ham i over 5000 år.

Av Per Åke Persson
Da Ötzi ble oppdaget, mente flere at
funnet var en forfalskning. Men med
C14-datering kunne Ötzis alder fastsettes til omkring 5.200 år. Likevel
var det de som mente at Ötzi kunne
være en mumie fra Sør-Amerika,
kjøpt på det svarte markedet for antikviteter i Sør-Amerika.
Muligheten for å avdekke svindelen var
å undersøke Ötzis DNA. Det er store
genetiske forskjeller mellom europeere
og indianere. Det er derfor enkelt å
gjenkjenne en mumie fra Sør-Amerika
i DNA-sekvensen.
I 1980-årene lyktes man i å ta frem
DNA fra restene av forhistoriske dyr
og mennesker. Man kunne få frem
DNA fra hud eller bein fra utdødde dyr
og dermed fastslå deres slektskap til
nålevende dyr. DNA fra et mammutbein kan for eksempel brukes for å
bestemme hvordan mammuten var
beslektet med afrikanske og asiatiske
elefanter.
Fra 1990 økte interessen for forhistorisk DNA kraftig fordi nye metoder
ble tatt i bruk. Filmen «Jurassic Park»,
som hadde premiere i 1993, bidro
ytterligere til å øke interessen. I begynnelsen av filmen får publikum en
leksjon i hvordan teknikken fungerer. I
det store og det hele er fremstillingen
korrekt, men naturligvis uten det siste
trinnet der man gjenskaper utdødde
dyrearter. I dag, 20 senere, er det
fremdeles helt umulig.

Ötzi.

DNA viser at Ötzi var europeer
Det er mulig å hente ut DNA-molekyler
av rester etter for lengst døde dyr,
men ikke så gamle som dinosaurene
i “Jurassic Park”. De er 75 millioner
år gamle. Så lenge bevares ikke DNAmolekyler. Ötzi er bare noen få tusen
år gammel og svært godt bevart, og
fra ham er det mulig å ta ut DNA. Forskere fra både Tyskland og England
gjorde omfattende eksperimenter med
DNA fra Ötzi. Resultatene ble publisert
i 1994 i det anerkjente vitenskapelige
tidsskriftet “Science”. Der kunne man
med stor sannsynlighet fastslå at Ötzi
var en gammel europeer og ingen
Syd-Amerikaner.

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology

Rituelt gravlagt?
I følge tidsskriftet Antikken, ble den godt
bevarte mumien Ötzi utsatt for en rituell
begravelsesseremoni.
“Vår rekonstruksjon tyder på at Ötzi døde på
en lavere høyde i begynnelsen eller midten av
våren, og ble deretter begravd oppe på fjellet
med sine saker på sensommeren eller tidlig
høst,” hevdet Luca Bondioli ved National
Museum for forhistorie og etnologi
i Roma til Discovery News.

Utgraving på funnstedet.

Da Ötzi ble oppdaget, mente flere
at funnet var en forfalskning.

Foto: © South Tyrol Museum of Archaeology

Ötzi hadde mørke brune øyne
Det er gjort mange molekylærgenetiske studier av Ötzi gjennom årene.
Metodene er utviklet og mulighetene er
mange flere i dag enn i begynnelsen
av 1990. Arbeidet pågår fortsatt, og
det europeiske Akademiet i Bolzano
har annonsert at man høsten 2011

Etter å ha undersøkt stedet der Ötzi ble funnet,
hvordan gjenstandene lå og kroppens unaturlige
stilling, kom italienske forskere til at mannen
måtte ha blitt utsatt for en rituell begravelse.
Hypotesen er den siste av en lang rekke
spekulasjoner over funnet av mumien Ötzi
fra steinalderen. De mente at han døde som
resultat av en stammekrig og ble rituelt
begravet på en liten steinplattform, rett
i nærheten av der han ble funnet i 1991.
Denne teorien er imidlertid svært omdiskutert.
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Genforskning.											
vil kunne presentere en komplett undersøkelse av hele Ötzis arvemasse. I
skrivende stund er det imidlertid ikke
mye som har lekket ut om hvordan
arbeidet utvikler seg. På Internett kan
man nå finne informasjon om at Ötzi
hadde mørkebrune øyne. Øyenfarge
har en enkel arverekke, og er et typisk
eksempel på hva genetisk kartlegging
av Ötzi kan gi av innsikt i nær fremtid.
”Mitochondrial Eve”
De delene av Ötzis arvemasse som hittil vært gjenstand for mest forskning,
kalles mitokondrielt DNA (Mitokondrielt DNA eller mtDNA er DNA som
finnes i mitokondrier som er en del av
alle celler i kroppen) og sørger for energi til cellen. De er cellens kraftverk.
Slik DNA har blitt kartlagt blant levende
mennesker siden 1980-tallet. Noen
vil kanskje huske oppmerksomheten
i media på slutten av 1980-tallet i
forbindelse med en amerikansk studie
som viste at alle stammer fra en kvinne
som levde i Afrika for omtrent 150 000
år siden. Denne kvinnen ble i pressen i
USA døpt ”Mitochondrial Eve”.
Ulikt de fleste arveanleggene som
man får fra både mor og far, får du
alle mitokondrielle DNA fra mor. Menn
får disse genene fra sin mor, men de
kommer ikke til å videreføre dem til
sine barn. Dermed viser mitokondrielt
DNA en slektslinje som går bakover
til mor, bestemor, oldemor, etc., helt
tilbake til den kvinnen som er urmor til
alle nålevende mennesker; Eva.
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Kromosomer

I utgangpunktet har alle barn samme
mitokondorielle DNA som sin mor,
men gjennom årtusener skjer små
endringer i den genetiske koden. Slike
mutasjoner er grunnlaget for variasjon
innenfor menneskeheten. Det var nettopp denne variasjonen som kunne
brukes til å fastslå at Ötzi levde i Europa og ikke i Amerika. Den kan også
brukes for å fastslå slektskapet mellom Ötzi og andre steinalderfolk, til og
med slektskapet til mennesker som
lever i dag.

mulighet for å finne en slik slektning
i Alpene?

Samme slektstre
De som bor i Europa og tilgrensende
deler av Asia, tilhører samme slektstre på bakgrunn av sin avstamning på
morssiden. Slektskapet går mer enn
50 000 år tilbake da en kvinne ble
urmor til rundt én milliard mennesker
i dag. Hennes døtre, barnebarn, osv.
i mange slekts-ledd kom gradvis til å
utgjøre de nye grenene på slektstreet.
I dag skiller vi mellom ni store grener
til dette slektstreet av europeere.
De store grenene har fått bokstavbetegnelser i forskningen. Ötzis gren
kalles K, deres felles urmor levde for
ca 25 000 år siden. Hennes etterkommere utgjør nå ca. fem prosent av befolkningen i Europa og Midtøsten. Ötzi
hører igjen til på K1-grenen, den finnes
i dag i tre varianter K1a, b og c. Ötzi
hører imidlertid ikke til noen av disse
tre, men til en fjerde gren som ennå
ikke er funnet blant personer som
lever i dag. Men bare et lite utvalg er
undersøkt hittil, så det er ikke umulig
at det vil dukke opp noen som er i nær
slekt med Ötzi. Kanskje er det størst

Da isen forsvant for mer enn 10 000
år siden, økte befolkningen og hele
Europa ble gjenerobret. Men det skjer
enda en stor omveltning etter at istiden
var slutt som kan ha hatt stor betydning for dagens befolkning. Det er fremveksten av jordbruket. Med jordbruket
ble det mulig å livnære en mye større
befolkning. Mange mener at jordbruket
spredte seg til Europa gjennom bønder
som innvandret fra Midtøsten. Antall
etterkommere av slike innvandrere fra
Midtøsten kan ha økt raskt og dermed
utgjøre en stor del av den europeiske
befolkningen. Det er fortsatt svært
omdiskutert hvor stor del av den europeiske befolkningen som stammer fra
denne innvandringen. Spørsmålet kan
ikke løses før mange flere steinaldermennesker blir genetisk kartlagt.

Egentlig fra Midtøsten?
For 20 000 år siden dekket innlandsis
store deler av Europa. De få menneskene som levde i de isfrie områdene på kontinentet, befant seg på
den iberiske halvøya, i dagens Italia,
Hellas og det sørlige Russland. I dag
diskuterer forskere ivrig spørsmålet
om det var våre forfedre som levde i
disse områdene.

Da Ötzi levde, var jordbruket etablert
i Europa der klimaet og jordsmonnet
passet til dette. Tre personer som
kom fra en tidlig jordbruksbosetning i
Syria og som er nesten 5000 år eldre
enn Ötzi, hører til samme gren av det

Foto: Helena Malmström
mitokondrielle slektstreet som ham.
Disse tidlige bøndene er de eldste,
nære slektninger vi kjenner til. De eldste vi kjenner fra Europa, er 2.000 år
eldre enn Ötzi.
Fra Norge er det ikke gjort undersøkelser av steinaldermennesker, men det
er gjort i Sverige. På Gotland er bakken svært kalkholdig, og det er gjort
flere funn av steinalderskjeletter. Her
har man funnet noen som tilhører
samme gren som Ötzi og som er
omtrent samtidige med ham.
Møtte Adam Eva?
Det er også mulig å identifisere slektninger fra farssiden, men det er mer
komplisert. Foreløpig vet vi ingenting
om Ötzis slektninger fra farssiden.
Men det kommer nok til å bli avslørt
senere i år når hele kartleggingen av
Ötzis arvemasse blir publisert.
Den genetiske forskjellen mellom
kjønnene er at menn har både X- og
Y-kromosom, mens kvinner har to
X- kromosomer. Y-kromosomet arver
alle menn i en direkte linje fra sin far,
bestefar, oldefar og helt ned til den
mannen som er opphav til alle nålevende. Denne Adam bodde i Afrika for
mer enn 100 000 år siden. Sannsynligheten for at Adam møtte Eva,
derimot, er svært liten, men deres
respektive etterkommere har blandet
seg med hverandre på et langt senere
tidspunkt.
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Langhus i livet og steinhus i døden

Begravelser på
Ötzis tid har hatt
ritualer man ikke
kjenner til, og tok
nok mye mer tid
enn hva vi er
vant til.

Av Ellen Semb
Undersøkelser av Ötzis indre,
viser blant annet at hans siste
måltid bestod av kjøtt og korn
stekt over bål og at han har
svarte lunger som følge av røyk.
Det er naturligvis ikke røyking i
vanlig forstand, men er et resultat av å oppholde seg innendørs
hvor åpen ild stadig er i bruk.
Bodde folk i hus på den tiden da
Ötzi levde?

BARE I MUSEUMSBUTIKKEN!
Ta med Ötzi hjem:
Gudrun Sulzenbacher

-Hva fikk den døde med seg i
graven?

The Glacier Mummy

-Den døde ble begravd i fulle klær
med personlige våpen, eiendeler
og keramikk og kanskje niste på
veien. Utenfor inngangene til disse
storsteinsgravene er det funnet
rester etter ritualer. Det er steiner
og groper i bakken fylt med stein
eller bein. Kanskje det har vært
tilberedt et måltid i forbindelse
med begravelsen?

- Vi vet ikke hvordan akkurat Ötzi
har bodd, men flere fellestrekk fra
den perioden han levde i er kjent.
Jordbruk erstattet gradvis jakt
og fangst, folk flyttet sammen i
landsbyer og samfunnsstrukturen
ble endret. Det er flere materielle
likhetstrekk, for eksempel hustyper, gravformer, økser og keramikk. Men naturligvis er det også
stor lokal variasjon, kan professor
Einar Østmo ved Kulturhistorisk
museum fortelle.

-Det er ikke funnet megalittgraver
i Syd-Tyrol, men i Danmark er det
funnet tusenvis av dem, i Sverige
flere hundre, i Norge bare tre. De
minste megalittgravene var så
store ”som et værelse som en
mann kunne gå inn i”, de største
som en ren steinalderkatedral.
En slik er blant annet funnet i
Bretagne.

I Norden var langhuset med en
stolperekke langs midten, en vanlig boform for 5.000 år siden. Om
folk og dyr bodde i samme hus slik
det blir vanlig senere, diskuteres.
Boplassene fra denne perioden
omfatter for øvrig også mer kompliserte hustyper med gropesystemer og palisader og spor etter
utstrakt rituell virksomhet.

-Man kan vel ikke tro folk flest
ble begravd på en slik måte, selv
om det kan være flere lik i samme
grav. I en av gravene fra Falköping
ble det funnet lik i tjukke lag, både
menn og kvinner.

- På begynnelsen av 1800- tallet
ble det funnet hus fra steinalder
satt på pæler i en innsjø i Sveits.
Det utløste en teori om at det var
vanlig at hus i yngre steinalder sto
på pæler. Den oppfatningen holdt
stand i lang tid. På Balkan, øst for
Italia, var det for eksempel ikke
uvanlig med landsbyhauger. Folk
bygget rett og slett oppå det gamle
som ble revet eller brent, sier Einar
Østmo.
Rituell begravelse?
Enkelte italienske arkeologer ved
Universitetet i Roma har spekulert
på om Ötzi var rituelt begravd. At
han kunne ha vært plassert på en
plattform av stein litt høyere opp
enn der han ble funnet og gjenstandene plassert rundt ham i et
spesielt mønster. Snø og is holdt
ham og gjenstandene på plass.
Men i løpet av 5.000 år har det
vært varme perioder og da har noe
av snøen og isen smeltet og flyttet
på både Ötzi og effektene.

Annonse
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Kr.

190,-

Angelika Fleckinger

Ötzi, the Iceman

Hvor typisk er Ötzi?

Undersøkelse av Ötzi.								
-Ja, det er stilt spørsmål om hvorvidt Ötzi ble drept et annet sted og
brakt til funnstedet som del av et
ritual, bekrefter Østmo. - Men det
er jo også slik at arkeologer bare

kan se det de finner og trekke
slutninger på bakgrunn av synlige
funn. Derfor oppstår det jo også
naturlig nok spekulasjoner.

Foto: © South Tyrol Museum of Archaelogy

Et endelig svar finnes knapt. Men
jeg kan ikke se at han har blitt
flyttet fra et mulig drapssted til et
nytt gravsted. I den grad andre har
vært involvert, må det ha vært i et
forsøk på å trekke ut pilen fra skulderen hans.
Hus av stein som gravsteder
Begravelser på Ötzis tid har hatt
ritualer man ikke kjenner til, og tok
nok mye mer tid enn hva vi er vant
til.

-Over store deler av Vest-Europa,
England og også i Sør-Norge, ble
folk begravd i megalittgraver. Det
er storsteinsgraver reist som hus
over de døde. Det viser seg å være
visse hovedtrekk ved megalittgraver. For ikke lenge siden ble
en slik grav i Sverige, i Falköping,
i Västergötland, gravet ut. På bakgrunn av den omhyggelige utgravningen, ser det nå ut til at folk har
blitt plassert i graven, fullt intakt og
sittende på huk i gravkammeret.
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-Hvor vanlig var det å ha en kobberøks? Representerer det funnet overklasse i yngre steinalder?
Denne perioden er for øvrig den
tidligste perioden hvor metall blir
tatt i bruk. Men metall gikk nesten
ut av bruk igjen i omtrent 1000 år.
Og Ötzi døde nesten 1400 år før
vår bronsealder begynte.

Kr.

130,-

Kr.

45,-

Ötzi

Mini-Memory
Spill
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Annonse

I Norden var langhuset med en stolperekke
langs midten, en vanlig boform for 5.000 år
siden. Om folk og dyr bodde i samme hus slik
det blir vanlig senere, diskuteres.

-Funnet av Ötzi er enestående,
også fordi det skaper erkjennelse
av avstand. Avstand til hva som
var vanlig i steinalderen. Vi vet så
lite om hva de andre hadde på seg
eller med seg, vi har jo ingen ting
å sammenlikne med. Hvor typisk
er maten Ötzi spiste? Han hadde
med seg tørket sopp, både til medisinsk bruk og til å tenne opp ild.
Hvor vanlig var dét han hadde med
seg? Klærne hans er forseggjort,
er det et uttrykk for hva som var
vanlig? Var Ötzi en fjellgjeter, gikk
han spesielt kledd? I det hele tatt,
funnet gir mange spørsmål om
hvor typisk Ötzi er i forhold til andre som levde for 5.000 år siden.
Kobberøksen som ble funnet sammen med Ötzi, er for eksempel
ikke nødvendigvis et symbol på
overklasse. Det er riktignok et funn
av en tidlig metalløks, men også i
Norden er det funnet kobberøkser
fra samme periode.
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Livet på kysten av Sør-Norge i Ötzis tid

Mellom 2010 og 2012 foregår nye, store
utgravninger av steinalderboplasser i Vestfold
og Telemark på grunn av utbyggingen av nye E18
og ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn.

Av Per Persson og Gaute Reitan
På den tiden da Ötzi levde, var
jordbruket etablert i Danmark
og i Sør-Sverige i nesten 1000
år. Folk dyrket korn (bygg og
hvete) og holdt griser, sauer og
kyr som husdyr. Om det også var
bønder i Norge på samme tid, er
diskutert. Det er satt spørsmålstegn for om det var mulig med
jordbruk i steinalderen så langt
nord. Dessuten var det overflod
av sel, hval og fisk rundt kysten
av Norge, derfor fikk det tidligste
jordbruket liten betydning her.

Mat
Jorda i Oslofjordområdet er sur og
derfor er det bare ved et par anledninger funnet bein i bosetningene.
Fra boplassen i Auve i Sandefjord
har vi imidlertid et stort beinmateriale fra samme tid som Ötzi levde.
Antall bein fra sjøpattedyr viser at
dette må ha vært den viktigste bestanddelen i måltidene. Det er bein
fra to små hvalarter, nise og kvitskjeving og to selarter, steinkobbe
og havert. Kvitskjevingen er den
største og kan veie opp til 300
kg. Kvitskjevingen er en stor delfin som lever i flokker på mellom
50 og 1000 dyr. Den er vanlig i
havområdene rundt Norge også i
dag. I moderne tid har denne arten
blitt fanget på samme måte som
grindhvalen på Færøyene, man jaget flokker inn i trange fjordbunner,
”grindadrap”. Når delfinene ble
sittende fast i bunnen, var det en
enkel sak å slakte dem. Den lille nisen veier bare opptil 90 kg og kan
ha vært fanget på samme måte
som kvitskjeving. Selen fanges lettest i parringstiden når den samles i store flokker. Selen kan for
eksempel fanges når den ligger
i flokk på små øyer og er enkle å
klubbe til døde.

Men flintøkser importert fra Danmark til Norge ga også kunnskap
om jordbruk. Kanskje folk hadde
sauer og kyr som ekstra ressurs
og forsikring mot dårlige tider
her. Jordbrukets gjennombrudd
i Norge kom først 1000 år senere, omkring 2000 f.Kr. Først da
livnærte store deler av befolkningen seg av jordbruk.

Når en steinalderboplass undersøkes, graves jorda opp i ruter.
Den oppgravde jorda spyles med
vann i et såld og deretter er det
enkelt å samle funnene. I ettertid
kan man studere hvordan funnene
er spredt på boplassen og forsøke
å rekonstruere hva som har skjedd
på stedet i steinalderen. Det er i
hovedsak steinredskaper og avfall fra produksjonen av dem som
finnes på boplassene.

Småhval spiser fisk og samles i
store flokker der det er god tilgang
på fisk. Store sildestimer nær
kysten sommer og høst skaper en
slik tilgang. Det er mulig at bosetningen ved Langangsfjorden var
en årlig foreteelse i sammenheng
med at delfinene kunne observeres utenfor kysten.

Utgraving på Langangen Vestgård 5. I bakgrunnen Langangsfjorden. Da boplassen var i bruk i steinalderen gikk havet helt opp hit . 			
								
			
Foto: Per Persson STM

Vestgård 5
I dag ligger denne boplassen i
skogen, 30 meter over havet. Når
boplassen var bebodd, lå den på
stranden med en lun havn mot sør.
Ut mot fjorden lå en fjellknaus som
beskyttet mot vær og vind. Selve
boplassområdet har vært på 2000
kvadratmeter omgitt av bratte
fjellknauser. Her finnes lite å hente
på land, plasseringen var bestemt
av sjøen.

De tynnakkede flintøksene som det
er funnet fragmenter av, har vært
produsert i Danmark. Økseblad-

Steinalderboplassene rundt Oslofjorden
var opprinnelig plassert på stranden, men
landhevingen i området førte til at vi nå kan
finne dem høyt oppe på tørt land.

På Auve, en steinalderboplass i
Sandefjord, ble det funnet bein etter bever, mår, oter og villkatt. Det
er dyr som er kjente for sin vakre
pels. Kanskje det er pels som er
brukt i bytte mot flintøkser fra
Danmark. På boplassen fant man
ikke mindre enn 786 biter fra slike
flintøkser.
Kokegroper og husvære
Det ble også funnet fire groper
med kull og skjørbrent stein i fyllmassene på boplassen. Disse er
tolket som kokegroper, to som
mulige ildsteder og en konsentrasjon av skjørbrent stein som
mulige rester av et ildsted. Fra de
sentrale, flate delene av lokaliteten

er funnfrekvensen lavere, men til
gjengjeld ble det påvist to kokegroper tett inntil hverandre. Det ble
ikke observert andre strukturer på
stedet som kan tolkes som bygninger fra steinalderen. Det er imidlertid nærliggende å tenke seg at
det kan ha vært hus nettopp her.
Men man kan også ha hatt med
seg telt å overnatte i. Det er for
øvrig ikke påtruffet noen spor av
mer solide bygninger på noen boplasser fra steinalderen i SørøstNorge. Boplasser med mer solide
bygninger er mer kjent i nord.
Her ble de gravet ned i jorden og
stedene de er funnet, er ikke blitt
ødelagt av jordbruket i nyere tid.
Ruinene ligger igjen slik de ble forlatt for 5000 år siden.
Bosetningen ved Vestgård lå ved
Langangsfjorden i steinalderen –
en perfekt plass for hvalfangst.
Fjorden var ca 100 meter bred
og lengst inne var det grunt vann.
Rundt fjorden finnes det steinalderboplasser som viser at det har
vært bosetting i området i flere
tusen år. Det er rimelig å tro at det
er akkurat hvalfangsten som har
trukket folk hit.
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Tidslinje som viser når Ötzi levde.

Helleristning fra Drammen
som viser en hval.
Fra Østnorske veideristninger,
Mikkelsen 1977 / Engelstad
1934.
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En rekonstruksjon av landskapet rundt Langangen Vestgård 5

21 da havet var 30 meter høyere enn i dag. Den røde prikken viser
hvor bebyggelsen er plassert.

Kart: Steinar Kristensen STM

Bosetningen ved Vestgård lå ved Langangsfjorden
i steinalderen – en perfekt plass for hvalfangst.

I dag

Øks funnet på Langangen Vestgård 5. Øksa er laget av lokale bergarter, men er utformet som danske
polerte flintøkser. 							
Foto Gaute Reitan STM

Vikingtid

ene er opptil 40 cm lange og fint
slipt. På Nord-Jylland kjenner man
til flintgruver der det er brudt flintblokker til produksjon av flintøkser.
De slipte flintøksene var bedre enn
økser laget av lokale bergarter
fordi de får en mye skarpere egg.
Flintøksene har vært ettertraktet
langt utenfor det området der de
ble produsert. Hva folk fikk i bytte
for øksene er ikke kjent, men siden
det var mye større tilgjengelighet
på pels i Norge enn i Danmark, så
kan vel pels ha vært et verdifullt
bytteobjekt.

Ötzi levde

Funn
Totalt omfatter materialet fra boplassen omkring 7800 enkeltfunn.
Hittil er det skilt ut 89 pilespisser i
materialet og syv hele eller delvis
fragmenterte bergartsøkser fra de
samme områdene av boplassen
(øksene varierer både med hensyn til form, råstoff og størrelse).
Alle øksene er av firesidige typer
og det tilsier neolittisk alder. Funn
av avslagsmateriale, slipte eggskjerpingsavslag og slipeplater av
sandstein, viser at økser har vært
kvesset på stedet, kanskje også
fremstilt her. For øvrig foreligger et
betydelig antall skrapere og kniver
som sammen med pilespissene
peker mot at jakt og fiske har vært
sentralt.

Jordbruk i Danmark

Mellom 2010 og 2012 foregår
nye, store utgravninger av steinalderboplasser i Vestfold og Telemark på grunn av utbyggingen av
nye E18 og ny jernbane mellom
Larvik og Porsgrunn. En av de
boplassene som er undersøkt ved
Langangsfjorden, var bebodd like
før Ötzi levde. Boplassen kalles
Langangen Vestgård 5.

Jordbruk i Hellas

Utgravninger
Siden 1980 har Kulturhistorisk
museum gjennomført en rekke utgravninger av steinalderboplasser
rundt Oslofjorden i forbindelse
med utvidelsen av veier og jernbane. Mer enn 50 boplasser fra
steinalderen er gravd ut.

Båter
Fangsten av havpattedyr og den
lange transporten av flint fra Danmark til Norge, krever båter. Vi har
ikke funnet slike båter. I Danmark
er det funnet noen kanoer laget av
uthulte tømmerstokker som kan
dateres til steinalder. De største
er laget av grove stammer fra lindetre og kan brukes til havs, i alle
fall nær land. Det er rimelig å tro at
man hadde større båter, noe man
også ser på helleristninger i NordNorge og i Nord-Russland. På en
helleristning i Russland ser vi en
båt med et mannskap på mer enn
ti mann. På ristningen ser man at
de har fått en hval med harpun og
holder den fast med et tau festet
til båten.

Norges eldste boplass

Landheving
Steinalderboplassene rundt Oslofjorden var opprinnelig plassert
på stranden, men landhevingen i
området førte til at vi nå kan finne
dem høyt oppe på tørt land. Landhevingen kan for øvrig brukes til å
datere bosetningene, jo høyere de
ligger i terrenget i dag, desto eldre
er de. Hvis vi tar utgangspunkt i
den tiden da Ötzi levde, ca. 3200
f.Kr., sto sjøen 40 meter høyere i
Oslo enn i dag. Som en sammenligning er Rådhuset i Oslo 63 meter høyt.

IS TIDENDE
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IS TIDENDE

Elgjakt i Norge på Ötzis tid

Elgjakten har vært den viktigste næringskilden.
Det har vært enkelt å ta seg rundt på ski og med
slede, og kjøttet kunne oppbevares frossent.
sted kan være mange ganger
større om vinteren enn om sommeren når dyrene er spredt over
store beiteområder. Ofte samles
et stort antall elg langs elver og
rundt innsjøer om vinteren. En beregning gjort vinteren 2001-2002,
viste at det var ca. 1600 elg i området rundt Renaelva. Elgen fantes særlig i to hovedområder der
tettheten av elg var opp til syv dyr
per kvadratkilometer.

Av Per Åke Persson
Da Forsvaret flyttet fra Gardermoen til Rena Leir i Hedmark,
foretok Kulturhistorisk Museum
omfattende arkeologiske utgravinger på det nye øvingsfeltet
“Rødsmoen” og det nye skytefeltet på Gråfjell. Funn fra steinalderen ble gjort hovedsakelig
langs Rena, en sideelv til Glomma i Østerdalen.

For jegerne gjør snøen det enkelt
å lete opp elg og forfølge den på
ski. Akkurat hvor langt tilbake folk
har brukt ski, vet vi ikke, men de
ble brukt på Ötzis tid. Det vet vi fra
et funn ved Kalvträsk i Sverige der
to ski ble funnet sammen i en myr.
Det er også skiløpere på helleristninger, blant annet på en flott helleristning fra Nord-Russland. Der
ser man hvordan elgjakt foregikk
om vinteren i steinalderen (se
figur på motstående side). Øverst
til venstre på helleristningen ser
man hvordan de tre jegerne staker
seg oppoverbakke. Når de senere
kommer til en utforkjøring, får de
øye på elgspor i snøen. Jegerne
tar opp jakten; først opp en ny
bakke og så utfor. Der skiller de
lag og begge de to kalvene skytes
med pil og bue, mens kua drepes
med spyd.

Da Rena ble regulert på 1960-tallet, ble det bygget en dam og et
kraftverk ved Løpet. Ved Løpet
fantes tidligere en elv og opp langs
denne ligger steinalderbosetningene tett. Strendene og terrassene
et par meter over vannivået i elva,
var i stor grad en sammenhengende og flere kilometer lang bosetning, men ingen landsby. Men
fra steinalderen har folk kommet
tilbake gang på gang gjennom årtusener.
Elgspisere
Under utgravninger av steinalderboplasser finner vi rester av ben fra
slakting og matlaging. Ved Rena er
jorda sur og det er egentlig dårlige bevaringsforhold for organisk
materiale. Fra tid til annen finner vi
likevel små biter av brente eller kremerte ben. Hvis man stekte kjøtt
over åpen ild, kan ben ha løsnet fra
kjøttet og falt ned i bålet, eller det
kan ha blitt kastet på ilden sammen med annet avfall og brent.
Når ben brennes, skjer en kjemisk
prosess som bevarer det for ettertiden. Eksperter kan kjenne igjen
små biter av ben og fastslå hvilket

Hund og feller om sommeren
Jakt med pil, bue og spyd kunne
også skje om sommeren, men da
det var betydelig vanskeligere å
finne elgen og komme dyret inn
Flyfoto som viser det undersøkte området ved Renaelva. 						
dyr det stammer fra. Fra bosettingene på Rena utgjør ben fra elg de
største funnene, men folk har også
spist bever, selv om det er funnet
langt færre beverben. Ben fra alle
andre arter finnes bare sporadisk.
Her er det ingen tvil om at vi har å
gjøre med et folk som i hovedsak
har vært elgjegere.
Jaktutstyr og steinredskaper
Det vi finner mest av på boplassene er avslag etter fremstilling
av steinredskaper. Som råmateriale har folk brukt flint fra norskekysten, men også flint som kan
være importert helt fra Danmark.

Helleristning
fra Novaja Zalavruga
i Nord-Russland som
viser elgjakt på ski. Scenen
begynner øverst helt til venstre.
Man ser at jegerne først gikk opp
en bakke. Det er merker etter tre staver
som viser at det har vært tre jegere.

Dessuten har de brukt lokal stein
som finnes i nærheten av boplassene. For å bearbeide stein
til redskap, må eggene kunne bli
harde og skarpe. En lokal bergart
som har vært mye brukt i Rena
er jaspis fra et brudd i Trysil.
Steinredskapene har blant annet
blitt brukt til å lage jaktutstyr som
spyd, pil og bue. Spisser til piler
og spyd er fremstilt av stein eller
ben. Skinn til klær og andre ting,
måtte beredes for at det ikke
skulle råtne og bearbeides for å

bli myke og fine. Til å bearbeide
skinn har det vært brukt skrapere
med egg av stein.
Til oppvarming, eller matlaging?
På boplassene finner vi også en
stor mengde skjørbrent stein.
Skjørbrent stein har blitt varmet
opp for å magasinere varme. Hvis
steinen stadig varmes opp, sprekker den. Skjørbrent stein er ødelagt
og kassert. Hvordan steinene har
blitt brukt, er imidlertid diskutert.
En teori går ut på at de ble brukt til
å varme opp boligen om vinteren.
Selv om klimaet i steinalderen var
varmere enn i dag, har det nok
likevel vært kalde vintre i innlandet.
Andre teorier at steinene har blitt
brukt som kokstein eller til å tørke
elgkjøtt.

på livet. Imidlertid hadde folk stor
nytte av hunder, som fantes som
husdyr i Norden allerede ved istidens slutt. En annen måte å jakte
på elg om sommeren var å sette
opp feller. Man kunne plassere
spyd i skogen slik at det traff elg
som passerte. Det er gjort flere
funn av skulderblad fra elg som
er knust eller med hull som tyder
på treff rett forfra. I området bak
skulderbladene er det mange vitale
organer. Et treff i dette området
kan være dødelig umiddelbart.
I den varme og lyse årstiden har
folk hatt et mer sammensatt kosthold, sannsynligvis også mye fisk.
Det har nok vært nødvendig å flytte
fra sted til sted, men så har også
sommerboligen vært enklere, en
mer telt-lignende konstruksjon.
Dessverre er den mye vanskeligere å finne i det arkeologiske
materialet. Steinalderboplassene
langs Renaelva og andre vassdrag
i innlandet kan være spor etter
slike opphold om sommeren.
Evenkerne i Sibir
Den danske arkeologen Ole Grøn
har nylig gjennomført undersøkelser blant “Evenk”-folkene i Sibir,
en nålevende gruppe som i stor
grad livnærer seg ved elgjakt. De
regner med et behov for ca. syvåtte elg per husholdning per år.
De lever også av fisk, fjærkre og
grønnsaker, drikker reinmelk og
spiser reinmelkprodukter og en del
reinkjøtt. Folket holder tamrein til
transport, som reservekapital og

statussymbol. ”Evenkerne” er i
dag en liten gruppe som bor svært
spredt. Med tilsvarende befolkningstetthet ville det bare ha bodd
2000 - 3000 innbyggere totalt i
innlandet på den skandinaviske
halvøya.
Mor, far og barn
– eller storfamilier?
Sannsynligvis har folk i steinalderen bodd i hus hele vinteren.
Elgjakten har vært den viktigste
næringskilden. Det har vært enkelt å ta seg rundt på ski og med
slede, og kjøttet kunne oppbevares
frossent. Hustuftene fra steinalderen i innlandet ligger ikke særlig
tett. På Rena finnes det hus på tre
steder med noen kilometer mellom. Det er sjelden det finnes mer
enn ett hus på samme sted. Gulvplassen i husene er ikke spesielt
stor, maksimalt kan 10 personer
ha bodd sammen. Sannsynligvis
var det både menn, kvinner og
barn.

Brente knokler av et forlik ved Renaelva.

Foto Kristina Steen STM

Vi vet egentlig ingenting om familieforhold i denne perioden. Man
kan tro at det var kjernefamilier
med mor-far-barn, men det finnes
ikke noe vitenskapelig belegg for
dette. Et argument for at det kan
ha vært kjernefamilier, er arbeidsdelingen mellom kjønnene. Basert
på gravfunn i Russland, var det
hovedsakelig menn som var elgjegere, men langt fra alle menn
var jegere. Samtidig viser en undersøkelse at alle, uansett kjønn,
synes å ha spist omtrent like mye
kjøtt. Dette betyr at det har vært en
fordeling av kjøtt i samfunnet og
kjernefamilien er et mulig grunnlag
for en slik fordeling. Men det er
ikke det eneste.

Foto: Tom Heibreen STM
Under utgravingene ble det funnet
groper omgitt av en stor mengde
skjørbrent stein. Det kan være
restene av spesielle vinterbosteder med nedgravd gulv. Steinene
kan ha blitt brukt for å varme opp
boligen. Hus med nedgravd gulv
holder på varmen i kalde vintre.
Slike hustufter fra steinalderen er
kjent i et stort område i Sverige,
over til Finland og videre til Russland. Dette store området strekker
seg helt ut til Sibir, et område der
elgjakt var den viktigste næringskilden.

Over: Skifunn fra forhistorisk tid, Sverige.
Generalstaben litografiska instituttets publisering, Stockholm
Venstre: Flintavslag fra en boplass ved Renaelva.
Det store røde avslaget er jaspis. Foto: Per Persson STM

Elgjakt på ski
På mange måter var elgjakt enklest om vinteren. Da samles elgen i områder hvor de finner mat.
Det betyr at antall elg på samme

Når ben brennes, skjer en kjemisk
prosess som bevarer det for ettertiden.
Eksperter kan kjenne igjen små biter av ben
og fastslå hvilket dyr det stammer fra.
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Akkurat hvor langt tilbake folk har brukt ski, vet vi ikke,
men de ble brukt på Ötzis tid. Det vet vi fra et funn ved
Kalvträsk i Sverige der to ski ble funnet sammen i en myr.
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Men selv om det nå er mange flotte
funn som smelter frem fra isen, er
ikke arkeologene bare begeistret for
det som skjer. Snøfonnene smelter
så raskt at det blir nesten umulig
å sikre funnene for fremtiden.

HISTORISK MUSEUM

Isens arkeologi

• Foto pilspis
Foto: Britt Solli

Eek
s: Ann Christine

– funn fra fonner i fjellet

Utstilling i Historisk museum fra 9. september til 4. desember 2011
Museet er åpent tirsdag til søndag
15. september til 14. mai 11 - 16
15. mai til 14. september 10 - 17
www.khm.uio.no
Norges eldste sko.										

Isens arkeologi – funn fra fonner i fjellet
Ny utstilling i Historisk museum fra 9. september til 4. desember 2011
I over 10.000 år har mennesker ”veidet rein på fonnen”, noen kom vel også tomhendt
hjem slik mor Åse anklager Peer Gynt for.
Å veide rein på fonnen med pil og bue var en enkel, men effektiv jaktmetode. Helt fra de
aller første tider var det kjent at om sommeren trakk reinen til høyfjellet og fonnene for å
kjøle seg ned. Men åpenbart har både jaktutstyr og sko forsvunnet for jegerne; en skjeftet
pil, spader, trekroker og vidjeknuter, hestesko og rester av en ski, et stykke tekstil, lerretsposer og en sko. De uheldige jegerne mistet kanskje noe dyrebart, men for arkeologene
og oss gir funnene innblikk i det eldgamle samspillet mellom mennesker og reinsdyr, jakt
og fangst.

Å veide rein på fonnen med pil og bue
var en enkel, men effektiv jaktmetode.

Sko og matpakke
Klimaendringer gjør at snøfonnene i høyfjellet raskt blir mindre. Saker og ting som har
ligget skjult i isen i mange hundre, kanskje i flere tusen år, kommer for en dag. Utstillingen
viser flere av gjenstandene som har smeltet frem fra isen de siste årene.

		

Foto: Ann Christine Eek, KHM

En ”Notzi”?
Men selv om det nå er mange flotte funn som smelter frem fra isen, er ikke arkeologene
bare begeistret for det som skjer. Snøfonnene smelter så raskt at det blir nesten umulig
å sikre funnene for fremtiden. Så snart gjenstandene er ute av isen, starter nedbrytningsprosessene. Metall ruster, tre, lær og tekstiler kan råtne bort og tørke ut slik at alt
går i oppløsning av det materialet isen har bevart i mer enn tusen år. Hvis den globale
oppvarmingen fortsetter, vil sporene etter fortidsmenneskene snart være tapt for alltid.

Norges eldste sko ble nylig funnet ved Langfonna på Kvitingskjølen i Lom. Skoen ble
brukt for omtrent 3.300 år siden og er laget av ett stykke ugarvet lær fra reinsdyr og sydd
sammen ved hælen. Skoen forteller ikke bare om hva folk hadde på beina, men også at
fonnen nå igjen er like liten som den gang skoen ble brukt.

Og sjansen for å finne et forhistorisk menneske med hud og hår i en norsk snøfonn, er
svært liten. Norges nærhet til havet har alltid gitt varierende vær der regn, selv i fjellheimen, er uunngåelig. Værforholdene gjør mulighetene for frysetørking i det norske høyfjellet
små. Men kanskje finner vi likevel en gang en ”Notzi”?

Andre gjenstander viser hvordan jakten foregikk. Når dyrene var drept, skulle de slaktes
og parteres. Dyreskrotter, pels og gevir skulle pakkes og transporteres bort. Spadene
som er funnet ble kanskje brukt til å grave kjøttet ned i snøen, eller kanskje til å lage en
buestilling? Trekroker og vidjeknuter ble antagelig brukt til oppakning for transporten, for
å feste slaktet på egen rygg eller på hesten?
Lerretsposene er av nyere dato, det vil si fra 1700-1800-tallet. Posene i bomull inneholdt
klumper med rester av animalsk fett, sener og kjøttvev og har vært sydd igjen. Har man
funnet jegerens matpakke, eller kan det være det kjøttet ble pakket inn i når det ble transportert hjem? Spørsmålene er mange og forskningen fortsetter.

			

Museets egne arkologer og konservatorer
Utstillingen ”Isens arkelogi” er laget av av museets arkeologer og konservatorer og kan
gi et interessant blikk på hvordan våre forfedre var utstyrt i fjellet, Utstillingen kan kanskje
også sette den globale oppvarmingen inn i et bredere perspektiv og vise at det er flere
fagområder som berøres av klimaendringene.
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Pil.						Foto: Ann Christine Eek, KHM
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Refleksjoner om ustillingen ”Arktiske eksperter”
Netsilik er fremdeles et fangstfolk der
harpunen er et sentralt redskap og det
meste av jakten på sel foregår på isen.
I dag lever Netsilik i tre mindre lokalsamfunn, hamlets. Gjoa Haven er
den mest folkerike med over 1.000 innbyggere og er nærmest å betrakte som et sentrum med grunnskole, high school og en avdeling av Acrtic College. De andre stedene er Kugaaruk (Pelly Bay) og
Taloyoak (Spence Bay). Også Gjoa Haven har et opprinnelig navn,
Uqshuqtuuq, ”plassen rik på fett”. Navnet Gjoa Haven er imidlertid så godt etablert at man har valgt å beholde det som offisielt navn.

HISTORISK MUSEUM

Arktiske eksperter
Selfolkets møte med Amundsen

Netsilik er fremdeles et fangstfolk der harpunen er et sentralt redskap og
det meste av jakten på sel foregår på isen. Tidligere laget man harpuner
av det materialet man fant, tre så sant det var tilgjengelig, bein og horn
fra reinsdyr og sener. Nå brukes rustfritt stål, messing, jern og line av
nylon, men den grunnleggende teknikken og funksjonen er den samme.

Utstilling i Historisk museum fra 25. august 2011 til 15.juni 2012

Deltagerne på Gjøa-ekspedisjonen iført netsilik-klær, fotografert i Gjøahavn, King William Island, vinteren 1903-04. Fra venstre: Godfred Hansen, Roald Amundsen,
Gustav Juel Wiik, Anton Lund, Adolf Henrik Lindstrøm, Helmer Hansen og Peter Ristvedt.
Foto: Roald Amundsens ekspedisjon

Avgjørende for kappløpet mot Sydpolen
Den kunnskap Netsilik hadde om å overleve i Arktis fikk en avgjørende
betydning for Roald Amundsens senere polekspedisjoner, i særdeleshet
det berømte kappløpet mot Sydpolen i 1911. Det gjelder særlig for bruk
av riktige klær og transportmiddel, d.v.s. å ferdes over isen i hundeslede.

Kommunestyret i Gjoa Haven. Fotografiet er tatt i forbindelse med møtet hvor repatriering av gjenstander fra
Kulturhistorisk museum i Oslo til et senter for Kulturhistorie som er under bygging i Gjoa Haven ble diskutert.
Foran: Borgermester Allen Aglukkaq. Bak fra venstre: Donald Angogoak, Megan Porter, Uriash Puqiqnak,
Susan Hillier og Peter Akkukugnaq. Fra Kulturhistorisk museum: Tom G. Svensson og Tone Wang.

Kunst - inukshuk
I moderne tid har Netsilik i likhet med mange andre inuitter utviklet en
særegen kunstform. Blant Netsilikene er særlig deres livskraftige skulpturkunst i kleberstein (soapstone carving), en lokal estetikk som i sitt uttrykk forener tradisjon og nåtid. Myter og legender er ofte utgangspunkt
for hva man ønsker å formidle i kunsten. I det offentlige markedet for
urfolkskunst viser skulpturene fra Netsilik tydelig identitet og karakter.
På besøk i Gjoa Haven våren 2011, lyktes vi å erverve noen få objekter
til Kulturhistorisk museum som speiler kunsten. Det er kunst som er
levende og gir dem som er dyktige god inntekt.

Repatriering i forbindelse med 200-års jubileet
Roald Amundsen er fremdeles et godt kjent ikon i
Gjoa Haven. Derfor er også et kulturelt samarbeid
mellom Canada og Norge med fokus på Arktis,
naturlig. Ikke minst av den grunn har Kulturhistorisk
museum i forbindelse med Universitetets 200-års
jubileum funnet det naturlig å lansere ideen om repatriering (tilbakelevering) av 15 gjenstander fra museets Netsilik-samling til dets opprinnelsessted, Gjoa
Haven.

Fra slutten av 1970-tallet har denne virksomheten lagt grunnen for en
ny tradisjon der det er en selvfølge at de som skjærer disse originale
figurene i stein, også bruker mye av sin tid til fangst. Det gir nemlig høy
sosial status i lokalsamfunnet å både være en god fangstmann og en
anerkjent skulptør. Dette kunne jeg selv registrere ved mitt første besøk
i Gjoa Haven i 1993 og det stemmer fortsatt den dag i dag. Det skal
også legges til at den inukshuk (symbolsk veiviser, en slags varde) som
er reist foran Gjøa på Bygdøy, er formet av en av Gjoa Havens ledende
skulptører Joseph Suslaq.

Gjenstandene som primært er knyttet til fangst og
husholdning, ble nettopp presentert for de lokale
myndighetene i Gjoa Haven, Hamlet Council, under
besøket i 2011. Ikke uventet er det en komplett harpun som er et nøkkelredskap for å overleve, blant de

Utstilling i Historisk museum fra 25. august 2011 til 15. juni 2012.
Kulturhistorisk museum har verdens største samling av gjenstander fra inuitfolket
Netsilik i det sentralarktiske Canada. Historien om den omfangsrike samlingen går
tilbake til den norske polarforskeren Roald Amundsen og hans vellykkede ekspedisjon
gjennom Nordvestpassasjen mellom 1903 og 1906.
Isforholdene i området rundt King William Island tvang ekspedisjonen til å oppholde seg
ekstra lenge med skipet ”Gjøa” til ankers i den dype viken på sydenden av øya, en vik
Amundsen ga navnet ”Gjøahavn”. På den tiden var det ingen fast bosetting der. Øya og
områdene omkring ble bare oppsøkt av nomadiske inuitter som levde et liv med jakt og
fangst.

Arktiske eksperter
«Dette skjedde den gangen vi inuitter fortsatt flyttet med årstidene.
Vi jaktet sel på isen om vinteren. Om sommeren og høsten jaktet og
fisket vi inne i landet.
En dag om høsten jaktet en mann om het Taraajuk ved Koko-sjøene.
Han fant blod på snøen, og hodet og alle fire beina etter et slaktet
reinsdyr. Støvlesporene var ikke etter kamiker. Taraajuk fulgte
sporene. Fra en bakketopp over Uqsuqtuuq, stedet der selene har
mye spekk, så han noe digert som fløt på isen. Det var en stor båt.
Han spurte angakoken, sjamanen, om råd. Angakoken gikk i transe.
Han kunne fortelle at sporene var etter quallunaat: mennesker som
ikke snakket vårt språk. De kom fra et sted lenger vekk enn noen
inuitt da hadde reist.

”Kampen mot kulden, kampen for føden”
Amundsen etablerte gode kontakter med Netsilik-folket. Han bestemte seg for å samle
inn en så fullstendig samling som mulig av etnografika til Universitetet i Oslo, i tillegg
til ekspedisjonens hovedmål, å navigere gjennom hele Nordvestpassasjen og lokalisere og gjennomføre oppmålinger av den magnetiske Nordpolen. Gjennom en redelig
byttehandel lyktes Amundsen i å føre hjem en samling på 900 gjenstander til Oslo,
en enestående bedrift ettersom samlingen stammer fra et lite folk. Den gangen levde
omtrent 250 personer i området under ekstreme klimatiske forhold og med en ytterst
enkel teknologi for å overleve: ”kampen mot kulden, kampen for føden”.
Uqshuqtuuq
Først på 1920-tallet etablerer Hudson Bay Company en handelsstasjon i området der Gjøa lå fast i isen, og navnet Gjoa Haven fulgte naturlig. Ikke lenge etter kom
den første misjonsstasjonen. Det ble starten på de faste tilknytningspunktene på
stedet som de nomadiske inuittene oppsøkte. Med tiden ble de imidlertid mer permanent bosatte, men beholdt en livskraftig fangstkultur med sterke tradisjoner.

Til slutt kan det nevnes at en av museets markeringer
under jubileums-året er en utstilling som belyser
sammenhengen mellom Roald Amundsen og Netsilik
og som logisk nok munner ut med informasjon om
den aktuelle repatrieringen.

Selfolkets møte med Amundsen

Museet er åpent tirsdag til søndag
15. september til 14. mai 11 - 16
15. mai til 14. september 10 - 17
www.khm.uio.no

Av Tom G. Svensson

foreslåtte gjenstandene. Forslaget ble mottatt med
stor entusiasme og de tilbakeførte gjenstandene kan
tjene som en start på et lokalhistorisk museum/kulturarvsenter som planlegges innviet i 2012. Derfor
vil også repatrieringen finne sted i 2012 med planlagt
deltakelse på høyt politisk nivå fra Canada så vel som
Norge.

Dagen etter dro noen menn fra leiren til Uqsuqtuuq for å hilse på
quallunaat. De var redde, de visste ikke om quallunaat var vennlige.
Folk kom ut fra skipet og gikk dem i møte. De hadde mye hår og
luktet rart, men de håndhilste og var glade for å møte oss.»

Åndelig fisker, kleberstein og reinsdyrgevir, av Wayne Puqiqnak, 2011
				
Foto: Ann Christine Eek, KHM
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Foto til høyre: Roald Amundsens ekspedisjon

Slik ble netsilik, selfolket på King William Island, kjent med Amusi
med den store nesa og mennene hans.
Kilder:
Intervju med Peter 23. mai 2011 i Gjoa Haven.
Eber, Dorothy Harley 2008 “Encounters on the passage.
Inuit Meet the Explorers.” University of Toronto Press, Toronto

Foto: Roald Amundsens ekspedisjon

