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Ismumier
Ismannen Ötzi har fått sitt eget museum. Kan vi finne en lignende ismumie i Norge?
Av Kjersti Busterud / NTB Publisert 13.09.2020
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Rekonstruksjon av ismannen Otzi med skinnbukser, skinnsko, langt skjegg og spyd
ÖTZI: Slik kan han ha sett ut. Foto: Shutterstock

1991 fant to turister en død mann på en bre mellom Italia og Østerrike.
Det viste seg at det var en ismumie som hadde ligget der i over 5000 år!
Fordi kroppen raskt hadde blitt frosset ned og dekket av is, hadde den ikke råtnet. Den hadde derfor
både hud og hår, og man kunne få et godt bilde av hvordan mannen hadde sett ut.
Mannen fikk navnet Ötzi, og har i dag sitt eget museum.

Mumie-utstyr
Brearkeolog Lars Pilø forteller at det er lite sannsynlig at vi finner en ismumie i Norge.
– Men med litt flaks så kan det skje, sier han.
Når arkeologene arbeider på Lendbreen i Norge, har de derfor med eget mumie-utstyr og en plan for
hva de skal gjøre hvis de finner en ismumie.
Mumie-utstyret består av en kasse som kan justeres i bredden, slik at en ismumie kan ligge mest mulig
stabilt under transport. Oppi kassen ligger:
smittevernutstyr for å beskytte både arkeologene og mumien
brekkjern for å kunne løsne is og stein
kokeapparat og brennstoff for å kunne varme opp vann for å smelte is
forskjellig innpakningsutstyr
– Vi har ikke med mumieutstyret i felt. Kassen er for stor, så den er lagret i klargjort tilstand på Norsk
Fjellsenter i Lom frem til det eventuelt blir bruk for den, forteller Lars.
Kopi av mumien otzi med armene vridd til høyre, og slik den så ut når han ble funnet.
KOPI: Denne nøyaktige kopien viser hvordan steinaldermannen Ötzi så ut da han ble funnet. Foto: Shutterstock

Må ringe politiet
– Hvis vi skulle finne en mumie, så er det aller første vi må gjøre å informere politiet. Det er man
forpliktet til å gjøre med funn av menneskelige levninger av ukjent alder, sier Lars
– Planen er ellers å få fraktet mumiekassen opp til stedet, dokumentere funnet, få mumien pakket
forsvarlig i kassen, og få kassen fløyet med helikopter til et sted med et fryselager.
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