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Sjevold, T, 1995. Ismannen från Alperna i Tyrolen - forskningsstatus tre år efter 
upptäckten. (The Iceman from the Tyrolean Alps—the status of the research 
project three years after the discovery.) Fornvännen 90. Stockholm. 

Research on the Late Stone Age mummy from the Alps, the Iceman, has concen
trated on proper dating of the find, and study of his equipment. Special instru
ments made of titanium for taking samples from the inner organs have been 
developed in order not to contaminate the tissue. Special care is also called for 
because of the risk of contamination of samples because of present athmospheric 
conditions. It is quite clear that the body is never to be put on display and must be 
preserved only for scientific purposes. Measures have been taken to produce 
copies of the body for display. His clothing has been reconstructed, showing thal 
he was dressed in a loincloth, wore a pair of hose or leggings {not trousers) fastened 
to a leather belt, a fur robe made in a fairly symmetric pattern by alternating 
stripes of fur from deer and goat, and a cloak of grass. No kind of sleeves for his 
robe has been positively demonstrated. His shoes were rather complicated. The 
upper leather and sole were sewn together and filled with grass. This was kept in 
position by means of a complicated inner net of grass strings around the foot. The 
net was also involved in the fastening of the upper leather and sole. On his head 
he wore a bearskin cap, furnished with a chin-strap. The first DNA analysis of the 
Iceman's tissue attributes him definitely to an Alpine or northern European 
population. Kinds made by the author are also reported. 

Torstein Sjevold, Osteologiska forskningslaboratoriet. Stockholms universitet, S-I7071 Solna, 
Sweden. 

I smannen från Alperna , eller Ötzi, kom inom en räknat med skulle påträffas: en välbevarad 

vecka efter upp täck ten den 19 sep tember 1991 människa , inte från b ronså ldern och 4 0 0 0 år 

att bli en av vär ldens mest sensationella, arkeo- gammal , som m a n först t rodde , men från sten-

logiska upptäck te r . R e d a n vid den första press- åldern, och mel lan 5 200 och 5 300 år g a m m a l , 

konferensen i Innsbruck fem d a g a r efteråt var bevarad i en glaciär. Med a n d r a ord: vid Kris t i 

det klart at t det rörde sig o m en välbevarad födelse hade han redan legat i isen en och en 

människa med full u t rus tn ing , minst fyra tusen halv gång så länge som efteråt, 

år gammal . Fyndet , som gjordes på 3210 me- En redogörelse för fyndet och fyndomständig-

ters höjd, näs tan exakt på g ränsen mel lan T y r o - heterna publ icerades mycket tidigt i Fornvännen 

len i Öster r ike och Sydtyrolen i I ta l ien, var (SJ0vold 1992a). Den baserades till stör del på 

plötsligt känt överallt. Nyhets ins lag i T V och personliga samta l med d e m som från början 

t idningar med bilder från bärgningen och från varit i nb landade i bä rgn ingen , s amt med an-

presskonferensen spreds inom ett pa r daga r svariga for förvaringen av k roppen och föremå-

över hela vär lden. Det som från början verkade len, och på två inspekt ioner av själva Is-

vara ett o rd inär t fynd av en förolyckad bergs- mannen . Den di rekta informat ionen var möjlig 

klät t rare som avlidit på 3 200 meters höjd någ ra att erhål la därför at t j a g två veckor efter upp-

decennier t idigare, visade sig vara något som täckten invi terades från Innsb ruck at t del ta i 

forskare möjligen fantiserat om, men knappas t undersökningen av I s m a n n e n . Ba ra två rappor -
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ter hade tidigare publicerats i vetenskapliga tid
skrifter före redogörelsen i Fornvännen (Lippert 
& Spindler 1991, Spindler 1992). Vid den tid
punkten var det svårt att dra vittgående slutsat
ser om forskningsresultaten. Fyndet hade inte 
varit känt mer än fyra månader då redogörelsen 
skrevs, och de egentliga undersökningarna hade 
ännu inte påbörjats. Det var dock helt klart att 
Ismannens tillhörigheter motsvarade vad han 
själv ansåg att han behövde, i motsats till före
mål som påträffats t. ex. i gravar, där urvalet 
kan präglas av kultiska föreställningar om vad 
som kan behövas efter döden, och fynd från 
boplatser, som kan vara svåra att knyta till en 
bestämd händelse. Av denna orsak ger Is
mannen en ögonblicksbild av hur man levde 
under stenåldern. 

Sedan Ismannen från Hauslabjoch på grän
sen mellan Tyrolen och Sydtyrolen upptäcktes 
har ett omfattande internationellt forsknings
projekt initierats. Samtidigt har det varit klart 
att även politiska förvecklingar förekommit. I 
det första meddelandet om fyndet som sändes 
in till Fornvännen i januari 1992, sades att man i 
skrivande stund väntade på att ett avtal mellan 
Innsbruck och Italien skulle undertecknas, så 
att förutsättningarna för det vetenskapliga 
projektet kunde klarläggas (SJ0vold 1992a). 
Detta avtal kom att undertecknas forst den 6 
februari 1992, dvs. nästan fem månader efter 
att upptäckten gjorts. Denna redogörelse tar 
därför sin utgångspunkt i det som redovisades i 
det föregående meddelandet i Fornvännen. 

En del av den forskning som bedrivits inom 
Ismansprojektet har syftat till att klarlägga 
händelseförloppet från det att fyndet gjordes 
den 19 september 1991 och till dess att det 
bärgades fem dagar senare (Zissernig 1992, 
Spindler 1993, Egg & Spindler 1993). Bland 
annat besöktes fyndplatsen under den tiden av 
22 olika personer. Förebråelser som flera 
gånger framförts i massmedia har gällt varför 
man inte på en gång insåg vilket betydelsefullt 
fynd det rörde sig om, varför mannens vänstra 
höft och lår skadades och varför man bärgade 
kroppen först efter fem dagar. Dessa frågor 
kommer att klargöras innan övriga forsknings
resultat redovisas. 

Forskningsrapporten behandlar dateringen 
av fyndet, mannens klädsel och utrustning samt 

de naturvetenskapliga och medicinska analyser 
som hittills genomförts. Därtill kommer teorier 
om vilket område han kom ifrån, vad han hade 
uppe på 3 000 meters höjd att göra, samt teorier 
om varför och hur han dog. Men först skall det 
förklaras varför han ibland kallas Otzi. Namnet 
skapades av en journalist vid tidningen Arbeiter-
Zeilung i Wien och förekom första gången precis 
en vecka efter upptäckten. Det bildades genom 
en sammandragning av Otztaler Yeti, dvs. en 
Yeti från Otztaler Alpen, bergsmassivet där 
han hittades, och avsikten var att använda en 
mer positiv beteckning på mumien än att kalla 
honom för »kroppen», »liket», »den avlidne» 
eller »den förolyckade» (Spindler 1993). Bland 
forskarna används dock hellre beteckningen Is-
mannen. 

Upphittandet och förutsättningen för bärgningen 
I samband med både upptäckten och bärgning
en var det en rad slumpartade faktorer som 
spelade in. Till en början var det en slump att 
upptäckarna, äkta paret Erika och Helmut Si
mon från Nurnberg i Tyskland, överhuvudtaget 
passerade området den dagen. De är bergs
klättrare och var vid tillfället på semester i 
Schnalstal, den angränsande dalen i Sydtyro
len, och gjorde dagslånga klätterturer till bergs
topparna i området, med normala höjdskillna
der på mellan 1 500 och 2 000 meter. Dagen 
innan upptäckten hade de emellertid bestigit 
den 3 700 meter höga bergstoppen Similaun men 
försenats på grund av ett dåligt vägval, och 
hade därför valt att övernatta i turiststugan 
Similaunhiitte på 3 019 meters höjd, istället för 
att återvända till dalen. Vädret den 19 septem
ber visade sig vara strålande, och därför var det 
mycket frestande för paret att bestiga en annan 
av topparna i området, innan de gav sig ned till 
dalen igen. Det var på vägen ned från den 
toppen, Finailspitze, som de avvek från den nor
mala turiststigen och så att säga snubblade över 
Ismannen. 

Från turiststugan rapporterades likfyndet till 
polisen både i Solden i Tyrolen och i Schnals i 
Sydtyrolen, men i Sydtyrolen ansåg man för 
tillfallet att fyndet gjorts på österrikiska sidan 
om gränsen. Detta misstag ledde till politiska 
förvecklingar sedan man insett vilken dignitet 
fyndet hade. Polisen i Solden skrev emellertid 
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helt korrekt en rappor t , som i översä t tn ing ly

der: 

Tilldragelse i Alperna = likfynd vid Hauslabjoch 
(Niederjochferner) — fbrhandsmeddelande. Den 19 
september 1991 ca kl. 12.00 har bergsturister vid 
nedklältring frän Finailspitze i området vid Haus
labjoch (något nedanför detta) vid Niederjochferner 
påträffat ett delvis framsmält lik som stär närmast 
upprätt i isen, enbart huvud och axlar är fria från is. 
Stugvärden pä Similaunhiitte, Markus Pirpamer, har 
lämnat en anmälan om detta till polisstationen i 
Solden, han var själv vid fyndplatsen på eftermidda
gen. Det rör sig enligt utrustningen att döma om en 
alpolycka, som skett för flera år sedan. Enligt uppgift 
från Vent saknas fortfarande en musikprofessor från 
Verona vid namn Capsoni som 1938 begav sig från 
Schöne Aussicht över Hauslabjoch till Similaunhiitte. 
Bärgningen av liket planeras till den 20 september 
1991. En vidare rapport skall framläggas. 

Bärgningen påbör jades näs ta dag . En polisin

spektör vid n a m n Anton Koler , som även till

hörde fjällräddningen, flögs u p p med helikopter 

och förde med sig en t ranspor tabe l kompressor

borr av en typ som fjällräddningen använde r 

när m a n skall bä rga k roppa r efter förolyckade 

bergsklät t rare infrusna i glaciärer . T y v ä r r var 

glaciärisen ogenomskinl ig, men enligt r appor 

ten ovan stod kroppen upp rä t t , ungefär som om 

den ursprungl igen skulle ha fallit rakt ned i en 

glaciärspricka och fastnat dä r . Istället visade 

det sig at t den n ä r m a s t låg raklång, och de t t a är 

orsaken till a t t pol is inspektör Koler r åkade ska

da vänster höft och lår med borren. Emeller t id 

t appade borren smån ingom trycket i nnan han 

blev klar, vädre t började försämras, och det 

beslöts at t uppskjuta bä rgn ingen till efter vec

koslutet. Det var j u redan fredag eftermiddag. 

Koler hade observerat I s m a n n e n s yxa, som 

man nu vet är ca 5 300 år g a m m a l , med skaft av 

idegran och y x h a m m a r e av koppar . Då knap

past någon någonsin hade räkna t med at t finna 

en välbevarad s tenå ldersmänniska i E u r o p a 

mer än 3000 mete r över havet, var polisens 

reaktion trots allt a t t yxan verkade »gammal» , 

och att det därför inte torde röra sig om mu

sikprofessorn Capson i från Verona . H a n tog 

därför med sig yxan i hel ikoptern. Den kom at t 

låsas in i polishuset i Solden och kom först fram 

efter att kroppen t ranspor te ra t s ned till dalen 

måndagen den 23 sep tember . T y v ä r r var yxan 

det enda föremål som före bärgningen kunde ge 

en uppfat tning om fyndets ålder . Övr iga fynd 

av s tenålderskaraktär , t. ex. en flintdolk och en 

flintskrapa, upptäck tes först vid slutet av eller 

efter bärgningen den 23 sep tember . Emeller t id 

skrevs ytterl igare en pol is rappor t , d e n n a gång 

med följande text i översät tning: 

Tilldragelse i Alperna = Likfynd vid Hauslabjoch 
(Niederjochferner) - tillägg. 1991-09-20 flögs områ
desinspektör Koler från polisstationen i Imst med 
inrikesministeriets helikopter till Hauslabjoch för att 
genomföra bärgningen av liket. Pä grund av svära 
väderleksförhållanden måste bärgningsförsöket av
brytas. Liket kunde bara befrias ur isen ungefär till 
höften. Den dödes identitet har hittills inle kunnat 
fastställas. Pä grund av föremålen, som påträffades 
vid liket, kan förmodas, att det rör sig om en olycka 
som kan ha skett redan under 1800-talet. Enligl med
delande från bergräddningsförmannen från Vent, 
Alois Pirpamer, skulle det inte röra sig om Capsoni 
frän Verona, då denne hittades för flera år sedan. Vid 
motsvarande väderleksförhållanden skall bärgnings
försöket fortsättas resp. avslutas. När (lera detaljer 
föreligger kommer en ny rapport att meddelas. 

I själva verket hade Capson i h i t ta ts r edan 1952, 

och är gravlagd i nordväs t ra hörnet på kyrko

gården i byn U n s e r F rau i Schnals ta l . 

Det är viktigt att k ä n n a till a t t dessa två 

pol israpporter var den officiella information 

som fanns tillgänglig för professorn i rä t t smedi 

cin vid universitetet i Innsbruck , Ra iner H e n n , 

då han skulle genomföra bärgn ingen påföljande 

måndag . 

Flera s l u m p a r t a d e faktorer skulle även spela 

in. På fredagskvällen kom en vär ldsberömd, 

sydtyrolsk bergsklä t l rare , Reinhold Messner , 

den förste som bestigit M o u n t Everest u tan 

syrgastuber, till S imi launhi i t te i s a m b a n d med 

att han genomförde en lång serie bergsbest ig-

ningar i Sydtyrolen. H a n hörde talas om likfyn

det och om yxan - som han inte hade sett - som 

han t rodde var av j ä r n m e n insåg var u t an 

skafthål, och besökte fyndplatsen följande dag . 

H a n hade ett avtal at t kon tak ta den italiensk-

språkiga t idningen Alto Adige i Bolzano varje 

kväll, dels för at t det skrevs en spal t om hans 

bergsbestigningsprojekt , och dels därför a t t hela 

projektet skulle m y n n a ut i en bok (Messner 

1992). H a n medde lade t idningen på lördags

kvällen at t liket, som redan emta l a t s i t idning

arna i både Tyro len och Sydtyrolen, kunde vara 

500, eller t . o . m . hela 2 0 0 0 år gammal t . Då de 

äldsta kända res terna efter o m k o m n a i glaciärer 

dessförinnan var ca 400 år, p resen te rade den 
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italienska tidningen i sin söndagsutgåva den 22 
september 1991 en artikel om fyndet över fem 
spalter med en teckning av mannen på magen 
med en yxa i handen och två bergsturister i 
bakgrunden. Meddelandet om detta från Sydty
rolen gjorde den lokala reportern för Österrikes 
television i Innsbruck nyfiken, han lyckades 
chartra en helikopter på måndagsmorgonen för 
sitt TV-team, flög upp till fyndplatsen och vän
tade in att rättsmedicinaren professor Henn 
skulle anlända. Detta var orsaken till att bärg
ningen, genomförd på 3 210 meters höjd, kom 
att bandas av TV. 

Ytterligare en faktor kom att spela in. Berg
räddningsförmannen från Vent, Alois Pirpa
mer, far till stugvärden på Similaunhiitte, Mar
kus Pirpamer, gick upp till fots till Similaunhiit
te på lördagen och frigjorde resten av kroppen 
på söndagen. Tillbaka i Vent, som är den när
maste byn på österrikiska sidan, meddelade 
han att kroppen hade frilagts och kunde forslas 
bort. Under de senaste dagarnas vackra väder 
hade snö- och isavsmältningen varit stor, och 
gropen i isen där Ismannen låg var fylld med 
smältvatten. 

Då professor Henn anlände till fyndplatsen 
med helikopter på morgonen den 23 september, 
visade det sig att kroppen åter igen frusit in i 
isen, och det hade snöat under natten. Men på 
grund av informationen om att kroppen var 
frilagd, hade utrustning för att frigöra Is
mannen lämnats i Vent, bland annat för att 
underlätta helikopterns lyftkraft på den höga 
höjden så att den lättare skulle kunna transpor
tera ytterligare en kropp ned till dalen. Det 
österrikiska TV-teamet hade anlänt till fynd
platsen tio minuter innan professor Henn an
lände. Att det fanns ett TV-team på platsen var 
en fullständig överraskning för rättsmedicina
ren. Men det var å andra sidan en av orsakerna 
till att nyheten om det sensationella fyndet kun
de spridas så snabbt över hela världen. 

Aven om man kunde börja misstänka att 
fyndet hade en ansenlig ålder, kunde detta inte 
formellt bekräftas före följande dags morgon, då 
arkeologiprofessorn i Innsbruck, Konrad 
Spindler, tillkallades. Ingen annan som varit i 
kontakt med fyndet hade klart för sig hur gam
malt det var, även om det verkade vara minst 
hundra år. En av gåtorna har varit varför inte 

rättsmedicinaren reagerade då man vid avslut
ningen av bärgningen påträffade en 12,8 cm 
lång flintdolk med träskaft. Men dels var rätts
medicinaren ingen arkeolog, och dels hade ing
en komplett flintdolk med träskaft från stenål
dern tidigare påträffats. Spindler (1993 s. 45) 
refererade till hur Henn beskrivit sitt första 
intryck: »Då jag upptäckte stenkniven undrade 
jag om det rörde sig om en rymling från ett 
fängelse, som själv hade knåpat ihop redskapet. 
Många sömmar på läderbitarna var så raka 
som om man skulle ha använt symaskin.» 
Tyvärr förolyckades Henn oförskyllt i en tragisk 
trafikolycka tio månader efteråt. 

Men en arkeologisk datering var inte tillräck
lig. Redan under senhösten 1991 fanns de första 
4C-dateringarna, baserade på gräs från Isman-

nens skor och utrustning (SJ0vold 1992a). Det 
antogs att dessa prover var kalibrerade, dvs. 
justerade så att de skulle motsvara kalenderår. 
Så visade sig inte vara fallet. När sedan nya 
l4C-dateringar baserade på vävnadsprover från 
Ismannen själv kom att publiceras (Bonani et 
al. 1992), uppgavs kalibrerade värden från bör
jan, vilket till synes kom Ismannen att bli ca 
700 år äldre. 

Orsaken till att det från början var osäkert på 
vilken sida om gränsen mellan Tyrolen i Öster
rike och Sydtyrolen i Italien Ismannen hade 
påträffats fick också sin förklaring (Bernhardt 
1992). Sedan Sydtyrolen inlemmats i Italien 
efter första världskriget beslöts att vattendela-
ren skulle markera gränsen mellan länderna. 
Ismannen påträffades klart på det som motsva
rar den österrikiska sidan. Men då gränsen 
skulle dras, doldes vattenddaren av glaciären 
som Ismannen småningom kom att smälta fram 
ur. I sådana fall hade det avtalats att gränsen 
kunde dras mellan gränsstenar, och Ismannen 
kom efter framsmältningen att ligga på Sydty-
rolens sida om denna gränslinje, även om det 
var nödvändigt att genomföra en förnyad lant-
mätning för att säkerställa detta. Den »punkt» 
som ansågs vara fyndplatsen befann sig enligt 
detta 92,56 m frän gränsen. 

Dräkt och utrustning 

Enligt de bilder som publicerats från fyndplat
sen föreföll Ismannen att ha varit naken, eller 
delvis naken. Detta ledde till spekulationer i 
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Fig. 1. Ländklädet och hosorna. Hosorna har lagats 
flera gånger. Märk tofsen i nederkanten, som fäst 
hosorna i skorna. Fästet mot livremmen har rekon
struerats. (Fig. 1-3 efter Egg 1993, med tillstånd av 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Teckning
ar: Julia Ribbeck.) 

massmedia att han frusit ihjäl, och tagit av sig 
kläderna innan på grund av den värmeförnim
melse som lär förekomma under sådana om
ständigheter. Emellertid har det nu klarlagts att 
han varit fullt påklädd, men att den del av 
klädseln som täckte ryggen, och som smälte 

fram först, torkade och blåste bort med vindar
na på den höga höjden. Det har också blivit 
klart att då Reinhold Messner besökte fyndplat
sen dagen efter att polisen försökt borra fram 
mannen ur isen, observerades att han hade nå
gon sorts benbeklädnad (Zissernig 1992). En 
stor mängd skinntrasor bärgades tillsammans 
med mannen och kompletterade med ytterliga
re fynd från två arkeologiska utgrävningar, den 
ena den 4 oktober 1991, och den andra under 
juli och augusti 1992, har stora delar av kläd
seln kunnat rekonstrueras (Egg & Spindler 
1993). 

Den enda dräkt man känner till från stenål
dern var gjord av päls, skinn, läder och gräs 
(fig. 1-4). Den består av följande delar: ett 
ländkläde av kalvläder som dragits genom gre
nen och som hölls fast med en livrem runt 
midjan och ett par hosor av päls, med läder
remmar att fästa till livremmen. På framsidan 
längst ned vid foten fanns en tofs. Syftet med 
tofsen var att kunna snöra fast hosorna i skorna, 
samtidigt som det kunde kännas mjukare under 
själva snörningen. 

Det är viktigt att påpeka att det rör sig om 
hosor, liknande indianernas leggings, och inte 
byxor. De består av två lösa rör av skinn, fasta 
med en rem vid livremmen, samt fästa vid skor
na med hjälp av den påsydda tofsen. De visade 
tecken på att ha lagats vid flera tillfällen. Samti
digt kan man mycket väl tänka sig att hosorna 
varit sydda efter Ismannens egna mått. 

Skorna var de första dräktdetaljerna man 
kunde påvisa. I början fanns det enbart frag
ment av övriga delar av klädedräkten. I sam
band med att mannen bärgades satt den högra 
skon fortfarande kvar på foten, och det var inte 
svårt att påvisa rester efter den vänstra. Skorna 
var fodrade med hö, och konstruerade på ett 
sinnrikt sätt, med ett inre nät om själva foten, 
som hade till uppgift att se till att inte skohöet 
kom att hamna i ena änden av skon (Goedeck-
er-Ciolek 1993). Nätet hade flätats av snören av 
gräs. Upptill på nätet fanns stängningsmekanis
men så att man kunde snöra fast skon. Nedtill 
slutade nätet i en serie öglor sofn läderbanden 
som läster sulan vid ovanlädret gick genom. 
Dessa läderband höll sålunda både sulan, ovan
lädret och nätet samman, och visade att skor 
redan under senneolitikum i Centraleuropa 
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Fig. 2. Pälskappan mönstrad med alternerande mör
ka och ljusa strimmor från get och kronhjort. Hur 
axelpartiet varit utformat och om pälskappan haft 
ärmar är okänt. Märk skinnpungen i det yttre skär
pet, som innehöll elddonet. Skorna bestod av en sula 
och ett ovanläder, som lasts med etl läderband, som 
också höll fast ett inre nät av grässnören. Detta hade 
till uppgift att hindra det istoppade gräs som isolera
de skon från att förskjutas. 

(motsvarande mellanneolitikum i Sverige i det
ta fall) kunde vara ganska komplicerade konst
ruktioner. 

Ismannen var klädd i en pälskappa som var 

sydd i ett elegant mönster, med växlande strim
mor av get- och kronhjortsskinn med hårsidan 
utåt. Man antar att en del av klädseln, speciellt 
den delen som gick över axlarna, förstörts un
der de fa dagar som hann gå från det att han 
började tina fram och tills han upptäcktes. Den 
enklaste förklaringen är att den delen av kläd
seln som tinade fram ur isen först, kan ha torkat 
under det strålande solsken som rådde på da
garna och spruckit och skadats ytterligare un
der växlingen till minusgrader under natten, 
och att de saknade delarna kan ha blåst bort. 
Detta är orsaken till att pälskappan enbart har 
kunnat rekonstrueras ungefär upp till armhå
lorna. Hur resten av pälskappan sett ut är osä
kert. Man vet heller inte hur axelpartiet sett ut, 
eller om pälskappan överhuvudtaget hade 
ärmar. 

Att det skulle finnas ett regelbundet mönster 
påpekades ganska tidigt (Sjovold 1992o). Detta 
byggde dels på en direkt inspektion av de större 
fragmenten av klädseln, men även på fyndet av 
eskimåmumier från Qilakitsoq på Grönland, 
där speciella mönster åstadkommits i kläderna 
genom att skinn från olika djur använts (Malier 
1989). Den första mera sakkunniga beskriv
ningen av Ismannens klädsel gav inga direkta 
ledtrådar (Groenman-van Waateringe & Goed-
ecker-Ciolek 1992). Först under senaste året, 
och i samband med konserveringen vid Rö-
misch-Germanisches Zentralmuseum i Mainz, 
har bilden av hur klädseln sett ut börjat klarna 
(Goedecker-Ciolek 1993, Groenman-van Waa
teringe 1993). 

Två rekonstruktionsförslag av klädseln finns 
för närvarande, det ena återgivet av Spindler 
(1993), det andra av Egg & Spindler (1993). 
Skillnaden i stort är att hos Egg & Spindler 
(1993), som publicerades sist, anges klart att 
pälskappan bör ha gått omlott, och att Is
mannen haft en inre livrem för fäste av ländklä
det och hosorna, samt ett bälte runt pälskappan 
med en skinnpung i vilken han hade utrustning
en till ett elddon och vissa flintredskap (fig. 
1-3). Hos Spindler (1993) är tolkningen istället 
att det rör sig om en enda lång livrem som gått 
två gånger runt livet, där den påsydda pungen 
ingick som en integrerad del. I båda fallen an
tas att pälskappan kunnat öppnas framtill. 

Det bör göras klart, att även om mer och mer 
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Fig. 3. Ismannen fullt påklädd med gräskappa och 
björnskinnsmössa. 

information kommer fram, rör det sig om tolk
ningar av materialet. Därför kan man för närva
rande inte säga, att den ena tolkningen är rätt, 
medan den andra är fel. Syftet med de fortsatta 
undersökningarna är att pröva de olika tolk
ningarna, eller att tillföra nya, alternativa tolk
ningar. Trots detta står emellertid ett förbryl
lande faktum helt klart: av någon orsak är de 
främre kanterna på pälskappan inte helt raka, 

men skurna ojämnt. Någon hållbar förklaring 
till detta har hittills inte kunnat ges. 

Hur skinnen och lädret garvats verkar ha 
klarlagts. Genom studier av pollen som påträf
fats i skinnen kunde Groenman-van Waateringe 
(1993) påvisa, att vissa pollen »krympt» jäm
fört med andra av samma arter. Detta har ta
gits som en indikation på att skinnen rökgar-
vats, och att de pollen som då fanns i skinnen 
vid garvningen så att säga torkat in. 

Utanpå pälskappan bar Ismannen en flätad 
kappa av gräs. Det finns flera historiska paral
leller till denna (Spindler 1993). Gräskappan 
utgjordes av lodrätt hängande, tunna buntar av 
gräs, som hållits på plats genom tvärgående 
inslag med 7-8 cm mellanrum, ungefär ned till 
början av låren. Därefter har de lodräta gräs
stråna fått hänga fritt till ned på vaderna. Den
na kappa har bildat ett effektivt skydd mot regn 
och snö, och även haft en isolerande och vär
mande effekt. 

De första rekonstruktionsförsöken byggde på de 
rester efter Ismannens klädsel, som framkom
mit i samband med bärgningen den 23 septem
ber 1991, samt vid den arkeologiska efterunder-
sökningen den 4 oktober samma år. Den arkeo
logiska efterundersökningen måste emellertid 
avbrytas efter en dag därför att vädret försäm
rades (Spindler 1993). Först på sensommaren 
1992 gavs tillfälle att fortsätta den arkeologiska 
utgrävningen av fyndplatsen. Det var nu helt 
klart att fyndplatsen befann sig i Sydtyrolen, 
dvs. i Italien, och alla fynd fördes därför till 
Landesdenkmalamt i Bolzano i Sydtyrolen. Där 
blev de liggande i en fryskammare i ett år innan 
de nytillkomna arkeologiska fynden kunde över
föras till Römisch-Germanisches Zentralmuse
um i Mainz för konservering. 

De viktigaste tillskotten till det arkeologiska 
fyndmaterialet var dels flera rester efter kläd
seln, men även en 60 cm lång del av Ismannens 
pilbåge. Redan då fyndet uppmärksammades 
på den första presskonferensen som hölls i Inns
bruck den 24 september 1991, var man medve
ten om att bågen hade brutits av i samband 
med bärgningen. Vid flera tillfällen hade man 
försökt hacka »stören» ut ur ise,n, men misslyc
kats, och den hade därför brutits av. Men som 
redovisats ovan var det ingen som då kände till 
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Fig. 4. Ismannens björn
skinnsmössa fotograferad 
strax efter upphittandet i 
augusti 1992. Foto: Landes-
denkmalamt Bozen. 

hur viktigt fyndet var. Som en sorts tröst kunde 
man vid utgrävningen exakt beräkna vinkeln 
för hur bågen hade legat lutad mot ett klipp
block, och på detta sätt säkra en viktig, arkeolo
gisk observation av de ursprungliga fyndförhål
landena, som annars gått förlorad i samband 
med bärgningen. 

Det viktigaste fyndet var Ismannens skinn
mössa av björnskinn (Groenman-van Waate-
ringe 1993). Denna var helt komplett, utrustad 
med en hakrem som var avriven, men med det 
allra mesta av håren kvar (fig. 4). Skinnmössan 
påträffades bakom stenen som Ismannen legat 
lutad mot, sedan all is smälts bort. 

Enligt den information som förelåg i början, 
hade Ismannen med sig ett elddon med fnöske. 
Två små klumpar av en ticka uppträdda på ett 
läderband ansågs vara fnösket, och ett föremål 
med form som en tjock, rund timmermanspen
na med ett centralt stift i den tillspetsade än
dan, ansågs ersätta flinta. Emellertid kom det 
småningom fram resultat som visade att detta 
var fel. Klumparna av ticka visade sig vid ana
lys inte vara fnösketicka [Fornes fomentarius), 
men en helt annan art, nämligen bjorkticka (Pip-
toporus betulinus). Denna är helt olämplig som 
fnöske, men har en annan egenskap. Den inne
håller en antibiotisk substans som kallas Polypo-
rensyra C, som är verksam mot vissa Mycobakte-

nV-arter, samma familj som tuberkelbacillen 
tillhör, och har också en blodstillande effekt 
(Pöder et al. 1992). Den är nära besläktad med 
lärklicka [Laricifomes officinalis), där sista ledet i 
det latinska namnet antyder att det rör sig om 
en känd medicinalväxt. De två tickorna har 
därför tolkats som medikament. 

Tolkningen av det pennliknande föremålet 
ändrades också, då det visade sig att det centala 
stiftet inte var av en hård bergart, men av horn. 
Det räknas numera som ett redskap som an
vänts för retuschering av flinteggar (Egg 1992). 
Sedan man insett användningen har syftet med 
liknande stift, påträffade på stenåldersboplatser 
i Norditalien, kunnat klarläggas (Barfield 
1994). Istället visade det sig, att den skinnpung, 
som var fastsydd på Ismannens bälte, innehöll 
en »svart massa», som kunde identifieras som 
fnösketicka (Sauter & Stachelberger 1992). Den 
innehöll även små fragment av svavelkis, som 
tillsammans med flinta är de två övriga »klas
siska» delarna av utrustningen för att göra upp 
eld. Bland fynden saknades emellertid såväl 
flintstycket som svavelkisstycket, men dessa kan 
ha fallit ut ur en reva framtill på skinnpungen. 

En oväntad överraskning kom som en kombi
nation av botanisk analys och konservering av 
resterna av en björknäverbehållare, som påträf
fades i anslutning till Ismannen. Björknäverbe-
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hållaren var sotig på insidan (Spindler 1993) 
och innehållet var en blandning av träkol, löv 
och gräs. Den totala vikten av träkolet var en
bart 3 g (Bortenschlager et al. 1992). Vid analy
sen av träkolet framkom, att de rörde sig om 
minst sex olika sorters träkol, från alm {Ulmus 
sp.), som enbart växer i låglandet, till vide 
(Salix reticulata), som växer långt över trädgrän
sen. Bland innehållet fanns även blad av lönn 
(Acespseudoplatanus), där bladskaften avlägsnats, 
men från vilka det var möjligt att påvisa kloro
fyll. Detta betyder att bladen, trots att skaften 
avlägsnats, varit gröna då de samlades sam
man. Tillsammans har komplexet tolkats som 
en behållare av björknäver för transport av glöd 
från det ena lägret till det andra. Varje morgon 
kan glöden från bålet ha samlats samman och 
isolerats med gröna blad och gräs, och ha an
vänts för att göra upp eld om kvällen, eller när 
det behövdes under dagen. Fynden av de olika 
sorterna träkol tyder också på att Ismannen har 
vistats i låglandet där almen finns. Dessutom 
har rester efter den primitiva vetesorten enkom 
(Triticum monococcum) identifierats, både agnar 
och hela korn. Detta tyder på att Ismannen kort 
tid innan också vistats i ett samhälle där skör
den bärgades och säden tröskades (Spindler 
1993). 

Undersökningar av kroppen 

Det har klarlagts att all hårbeklädnad med un
dantag av enstaka hår på kroppen saknas. Or
saken till detta är att överhuden, epidermis, lösts 
upp. Detta är, enligt överläkaren Hans Unter-
dorfer vid rättsmedicinska institutionen vid uni
versitetet i Innsbruck, som deltog i undersök
ningen av Ismannen då han kom till institutio
nen den 23 september 1991, ett vanligt fenomen 
i samband med naturlig mumifiering. Både 
huvudhår och kroppshår har påträffats i sam
band med undersökningen av klädseln. Hår
färgen antas ha varit svart eller brun, och 
huvudhåret vågigt eller lockigt (Wittig & Wort-
mann 1992). Håren var upp till 9 cm långa. 
Detta tolkades först som att håret hade varit 
skuret (Sjovold 1992*, Spindler 1992). Senare 
har det emellertid visat sig att inga hår är 
kompletta, men istället avrivna, men håret bör 
ha varit minst 9 cm långt (Spindler 1993). 

Kroppen röntgades och undersöktes med rönt-
gentomografi (CAT-scan) i samband med att 
den överfördes till anatomiska institutionen i 
Innsbruck den 24 september 1991. De första 
röntgenundersökningarna visade att inälvorna 
är intakta, men förskjutna upp i bröstregionen 
(zur Nedden & Wicke 1992). Kroppen är myc
ket platt, och inom bröstregionen är det på 
vissa ställen enbart 1 cm mellan bröstbenet och 
kotraden. I tillägg till de skador som uppstod i 
samband med försöken att få fram kroppen ur 
isen, har vissa degenerativa förändringar kun
nat påvisas. Dessa yttrar sig i form av att led
spalten i fotlederna samt höger höftled blivit 
smalare än normalt på grund av sklerotisering, 
samt genom tecken på slitage i knälederna. I 
ländkotraden observerades osteofytbildning. 

På vänster sida av bröstkorgen har man kun
nat påvisa en läkt seriefraktur av revbenen, 
men det verkar som om det finns nya seriefrak-
turer på höger sida (Spindler 1993). Om Is
mannen ådragit sig dessa kort tid innan han 
avled, eller om de är ett resultat av bärgningen, 
har inte klarlagts. 

Ismannens tatueringar 

Ett speciellt forskningsprojekt har gällt tatu
eringar på Ismannens kropp. Redan i det första 
meddelandet om Ismannen (Sjovold 1992a) på
pekades, att det kunde finnas fler tatueringar 
utöver dem som var kända vid årsskiftet 
1991/92, och att det även kunde vara möjligt att 
upptäcka tatueringar som inte var synliga med 
blotta ögat med hjälp av infraröd fotografering. 
Denna teknik hade tidigare gett resultat i sam
band med studier av de grönländska eskimåer
na från Qilakitsoq (Kromann et al. 1989), date
rade till 1400-talet e.Kr. De tatueringar på 
Ismannen som var kända från början, omfatta
de fyra grupper av parallella streck ovanför 
varandra på vänster sida av landryggen, en 
övre och en nedre grupp om fyra streck, och två 
mellanliggande grupper med tre streck, samt en 
grupp med fyra parallella streck på höger sida 
av landryggen. Det fanns två parallella linjer 
tvärs över ovansidan av vänster handled och tre 
linjer på framsidan av höger fotled, samt en 
tatuering i form av ett likarmat kors på insidan 
av höger knä. Mikroskopiska preparat av dessa 
har nu undersökts, och det har konstaterats att 
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Fig. 5. Tatueringar pä höger vad, fotograferade med infraröd film. Tre tydliga streck vid folleden t. h. i bild 
upptäcktes då Ismannens högra sko togs av den 24 september 1991. Ett vitt märke i änden av det mittre 
strecket är frän en provtagning. Något till vänster mot baksidan av vaden syns tre kraftiga, bredare streck, som 
upptäcktes den 14 augusti 1992. I anslutning till de två översta ses mot vänster två svagare streck ovanför 
varandra. Dessa tvä, saml tre längre streck vid bildens vänstra kanl, uppläcktes först på denna bild, tagen med 
rödfiller den 25 augusti 1993. De tre strecken till vänster är 37 mm långa; de övriga varierar mellan 17 och 23 
mm. Foto: T. Sjovold. 

färgämnet motsvarar det som används för mo
derna tatueringar (van der Velden et al. 1995). 
Färgämnet i tvärstrecken på ovansidan av-
vänster handled har inte undersökts, då strec
ken har uppfattats som tryckmärken efter en 
rem eller två snören. 

Redan i februari 1992 upptäckte författaren 
ytterligare grupper av tatueringar på baksidan 
och utsidan av vänster vad (Sjovold 1992 o, c). I 
samband med en visning av dessa tatueringar 
för projektledningen den 25 augusti 1992, upp
täcktes ytterligare tre tatueringar: en liten tatu
ering i form av ett likarmat kors mellan fotknö
len och Achillessenan på vänster vad, samt två 
streckgrupper på nedre tredjedelen av höger 
vad, en på insidan och en på utsidan. I augusti 
1993 påbörjades därför en undersökning base

rad på infraröd fotografering. Principen bygger 
på att de infraröda strålarna i ljuset tränger 
djupare in i huden än synligt ljus, och det finns 
därför möjligheter att upptäcka färgningar i 
underhuden som inte kommer fram i synligt 
ljus då hudens ytskikt kan ha torkat in. Det 
fanns emellertid inga garantier för att lyckas. 
Medan tidigare undersökningar hade begagnat 
infraröda lampor, fanns det nu enbart möjlighe
ter att använda de ljusrör som fanns i rummet. 
Av försiktighetsskäl tilläts ingen annan belys
ning, inte ens en infraröd blixt. Vid undersök
ningen av eskimåerna från Qilakitsoc visste 
man från ungefär samtida tavlor och teckningar 
hur och var eskimåerna var,tatuerade. I fallet 
med Ismannen visste man inte ens om det fanns 
några fler tatueringar. 

Fornvännen 90 (1995) 



Ismannen från Alperna i Tyrolen 11 

Resultatet var överraskande. På höger vad 
upptäcktes ytterligare två grupper med tatu
eringar, en grupp med tre långa streck längst 
upp, och en grupp med två streck som anslöt 
upptill till den ca ett år tidigare upptäckta tatu-
eringen på utsidan av vaden (fig. 5). 

Detta gav en konkret överblick över var på 
kroppen det fanns tatueringar. Det var helt 
klart att tatueringarna var asymmetriska och 
non-figurativa även om de bildade grupper om 
två, tre eller fyra streck. 

Det är karakteristiskt för de flesta tatu
eringarna att de är mycket små. Strecken är 
genomgående enbart mellan 1,5 och 2,5 cm 
långa, medan man har intryck av att de är 
ungefär dubbelt så långa (Sjovold 1992 a, b, 
Capasso 1993, Capasso et al. 1992, 1993 a). 
Missuppfattningen beror på att längden tidiga
re uppskattats utan direkt uppmätning. Att ta
tueringarna verkar större än i de själva verket 
är beror på att mannen är uttorkad, samt att 
mumien enbart är 156-158 cm lång (Sjovold 
19920"). Det är svårt att på foton av tatueringar
na få intryck av att mannen är så liten. Endast 
tatueringarna som finns längst upp på höger 
och vänster vad, samt tvärs över handroten är 
något längre, mellan 3,5 och 4 cm. Bredden och 
även mellanrummen mellan parallella streck är 
normalt 2-3 mm. Man kan dock beakta att 
tatueringarna bör ha varit något längre och 
kanske gett ett något annat intryck då Is
mannen levde, och att tatueringarnas längd, 
och till en viss grad även bredden, kan ha 
reducerats genom att kroppen torkat ut. En 
undersökning av fördelningen av tatueringarna 
föreligger för närvarande i tryck (Sjovold et al. 
1995). Det är också klart att tatueringarna på 
ryggen måste ha utförts av en annan person på 
grund av tatueringarnas läge. Om detta även 
gäller de övriga tatueringarna kan inte bevisas. 

Emellertid var undersökningen inte slutförd. 
Det som saknades var en kontroll av de nya 
fynden. Denna utfördes i två steg. Den 29 sep
tember 1993 fotograferades kroppen med infra
röd färgfilm. Denna skiljer sig från den svart
vita infraröda filmen genom att filmkänslighe
ten förskjutits i riktning mot den infraröda de
len av ljusspektrum. Resultatet av denna foto
grafering var negativt. Det var inte möjligt att 
bekräfta de nya fynd som inte var synliga i 

vanligt ljus. I samband med fotograferingen 
kunde å andra sidan den nyupptäckta gruppen 
om tre streck på höger vad observeras med 
blotta ögat. Området där den befann sig var 
förhållandevis mörkt, men strecken kunde nu 
observeras då man visste var strecken skulle 
finnas. 

Som ett sista försök genomfördes den 5 ja
nuari 1994 en andra fotografering av Ismannen 
med infraröd svart-vit film med svartfilter för att 
filtrera bort allt synligt ljus. Resultatet blev 
denna gång över all förväntan. Det visade sig 
att inte bara tidigare upptäckta tatueringar 
kunde bekräftas, men ytterligare tatueringar 
upptäcktes. Tatueringarna på baksidan och ut
sidan av vänster vad, som ovanifrån och ned 
hade observerts som sju, tre och ett streck 
(Sjovold 1992 c), visade sig bestå av två grupper 
om tre streck. Det enstaka strecket var i själva 
verket det bakersta av tre. Dessutom observera
des en ny grupp om tre streck ungefär mitt på 
insidan av vänster vad, inom ett mörkfärgat fält. 

Den infraröda fotograferingen syftade emel
lertid inte enbart till att påvisa ytterligare tatu
eringar, men även till att bekräfta tidigare ob
servationer. I samband med den demonstration 
av visuellt observerade tatueringar som förfat
taren gjorde den 25 augusti 1992, var det inte 
möjligt att påvisa en grupp om tre streck som 
ansetts existera ovanför gruppen om fyra på 
höger sida av landryggen (Sjovold 1992c). Den 
senaste infraröda fotograferingen visade klart, 
att detta berodde på en skuggbildning. På hö
ger sida av landryggen finns enbart en grupp 
om fyra streck, i en nivå där det finns en »luc
ka» mellan de tre övre och den nedersta av 
tatueringarna på vänster sida. 

De tidigare äldsta kända tatueringarna här
rör från skytergravar, eller gravar från motsva
rande tid, 300-500 år f.Kr., i Altaibergen i 
Sibirien. Den ryske etnologen och arkeologen 
Sergej Rudenko grävde ut flera kurgan-gravar i 
Pazyryk (Rudenko 1970). De gravlagda, som 
tillhörde hövding-klassen, hade mumifierats 
samt bevarats i permafrost. Speciellt en av mu
mierna visade sig vara rikt tatuerad med fa
beldjur. Dessutom fanns det tatuerade punktse
rier på ömse sidor om landryggen och framtill 
på höger fotled. Dessa tolkades av utgrävaren 
som en sorts medicinsk behandling, liknande en 
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typ kauterisation eller behandling med bränn
järn, där etnologiska paralleller var kända från 
Sibirien och från Tibet. An viktigare var att 
denna form av behandling var känd hos skyter-
na, och även beskriven av Herodotos (ca 500 
f.Kr.). 

Likheten med Ismannen är slående (Rolle 
1992, Sjovold 1993). Det finns nästan identiskt 
placerade tatueringar hos Ismannen. Under 
dessa finns det dessutom degenerativa skelett-
förändringar. Den slutsats som har dragits är 
att tatueringarna hos Ismannen främst har att 
göra med en behandling mot smärta, dvs. en 
form av primitiv akupunktur. Att det hos Is
mannen finns ytterligare grupper med tatu
eringar i samband med fotlederna och med va
dens muskulatur motsäger inte slutsatsen om 
det medicinska syftet. Däremot kan antalet 
streck haft en symbolisk innebörd. Det är emel
lertid inte klart om en sådan medicinsk behand
ling haft någon effekt, eller om den i själva 
verket haft effekt därför att Ismannen trott på 
magin i behandlingen (Sjovold et al. 1995). 
Trots att man varit mycket försiktig med att 
bedöma Ismannens dödsålder och tills vidare 
angivit denna till 25-40 år (Seidler el al. 1992, 
Sjovold 1992b), tyder sjukdomsbilden på att 
den övre delen av åldersintervallet verkar mer 
sannolikt än den nedre. 

I samband med de missförstånd som spritts 
om Ismannen finns ryktet om att han skall ha 
varit kastrerad. Orsaken är främst att könsde
larna varit intorkade, så att det förfaller som om 
penis saknas. Att så inte är fallet demonstrera
des första gången den 1 april 1993, och påvisa
des än en gång i samband med fotograferingen 
den 5 januari 1994. 

För den fortsatta antropologiska analysen har 
en ny teknik utvecklats. Då jämförelsemateri
alet består av kranier, behövs tillgång till Is
mannens kranium. För att åstadkomma detta 
har computertomografidata och ultraviolett la
serteknik, s. k. stereolitografi, använts (zur Ned-
den & Wicke 1992, Seidler et al. 1992). Med 
hjälp av denna metod framställdes en tredimen
sionell kopia av lötopolymerharts på acrylbasis 
i skala 1:1. Exaktheten har kunnat kontrolleras 
genom att jämföra med computertomografibil-
derna, samt genom uppmätning av Ismannen 
själv. 

Man har varit mycket återhållsam med att ta 
prover från olika inre organ. Det har utvecklats 
specialinstrument av titan av två olika firmor, 
som under våren 1994 testats för olika spår
ämnen, och den ena produkten har därigenom 
förkastats. I samband med provtagning måste 
dessutom omgivningen vara helt steril, så att 
inte ens modern atmosfär får tränga in i krop
pen eller på proverna för att undvika en eventu
ell kontamination som kan bero på att dagens 
atmosfär kan innehålla ämnen som inte fanns i 
luften för 5 000 år sedan. Den 11 juli 1994 togs 
de första vävnadsproverna från struphuvudet 
och från slemhinnorna i munhålan och i näshå
lorna. Den 20 september 1994 togs de första 
proverna av Ismannens lungor och revben. 

Populationstillhörighet och dödsomständigheter 
En arkeologiskt intressant fråga är vilket kul
turområde Ismannen tillhörde. Genom rekon
struktionen av de väl sydda kläderna, fynden av 
sädeskorn i klädseln och förekomsten av kol 
från alm i glödbehållaren, verkar det vara klart 
att han hade kontakt med samhällen i dalen och 
inte var någon enstöring. Ett av problemen med 
kulturtillhörigheten är att han inte förde med 
sig någon keramik. Emellertid visade en under
sökning av kopparyxan, samt den första popu-
lationsanalysen, att han förefaller ha tillhört 
kulturområdet söder om snarare än norr om 
vattenddaren (Aspes & Fasani 1992, Bernhard 
1992). Yxan visar stora likheter med den nord
italienska Remedellokulturen. 

Ett annat problem är att medan det finns 
förhållandevis många fynd att jämföra med i 
söder, inte bara arkeologiskt men även osteolo
giskt, så är området i norr nästan fyndtomt. 
Dessutom har inga sten- eller bronsåldersfynd 
från de anslutande dalarna mot norr och mot 
söder, Ötztal och Schnalstal, varit kända innan 
Ismannen påträffades. Genom det 50 km långa 
avståndet till huvuddalen i norr, Innstal, och 
det enbart 20 km långa avståndet till huvudda
len i söder, Val Venosta, där det finns flera fynd 
från ungefär samma tid, ca 3200 år f. Kr., före
faller det som om det finns en mer naturlig 
kontakt söderut än norrut. Resultatet av den 
första DNA-analysen av Ismannfen (Handt et 
al. 1994) visade emellertid på en store genetisk 
likhet med dagens nordeuropéer än med medi-
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terrana européer, och även en likhet med be
folkningen inom Alpregionen, men det fanns 
genetiskt markanta skillnader jämfört med 
stickprov från Sibirien, från Afrika söder om 
Sahara och från Amerika. Framför allt visar 
detta att Ismannen genetiskt sett är att betrakta 
som en europé. För att fa en mer precis bestäm
ning av Ismannens genetiska likhet med nutida 
populationer påpekade författarna att det be
hövs flera analyser av Ismannen, och även av 
den genetiska variabiliteten på DNA-nivå 
bland olika europeiska populationer. 

Resultatet av DNA-analysen har slutgiltigt 
avfärdat alla hypoteser om att det skulle röra 
sig om en förfalskning. Den mest kända av 
dessa hypoteser har publicerats av journalisten 
Michael Heim från Miinchen och fotografen 
Verner Nosko från Innsbruck (Heim & Nosko 
1993). De bygger i första hand på att fyndet är 
så osannolikt att det av den orsaken inte kan 
vara autentiskt. A andra sidan betvivlades inte 
fyndets ålder, men de ansåg i alla fall att mumi
en och de olika artefakterna avsiktligt placerats 
där under senare tid. Ett huvudargument var 
att fyndet gjordes i en glaciär och enligt deras 
uppfattning rör sig alla glaciärer långsamt ned
åt dalen och skulle ha trasat sönder kroppen. 
Ett annat argument var att 4C-dateringarna av 
Ismannen och föremålen var olika. Exempelvis 
var gräset från Ismannens skor ca 700 år yngre 
än Ismannen själv. Aven då skulle emellertid 
något fantastiskt ha skett: inte bara hade man 
placerat en av världens äldsta mumier i en 
glaciär mer än 3 200 m över havsytan, men man 
skulle från någon annan källa ha hämtat gräs 
som var mer än 4500 år gammalt. Även om 
mumier inte är ovanliga, torde förekomsten av 
4500 år gammalt gräs vara mer sällsynt och 
enbart detta faktum borde ha lett till eftertanke 
hos författarna. I själva verket berodde skillna
den i datering främst på att dateringarna av 
gräset inte kalibrerades då de offentliggjordes, 
vilket emellertid var fallet med dateringarna av 
Ismannen själv. A andra sidan är det helt klart 
att en rad osannolika faktorer av en ren slump 
kommit att samverka. Ismannen måste ha dött 
kvällen innan en klimatförsämring började som 
omedelbart täckte honom med så mycket snö 
att han nästan helt frystorkades, och att han 
inte kom att smälta fram förrän efter ca 5 200 

år, då ett par turister som stannat en extra dag 
upptäckte honom därför att de avvek från den 
allmänna rutten. Till detta kommer att han 
enbart varit framsmält i fem dagar innan 
fyndplatsen åter täcktes av snö. 

Fyndplatsen är lättare åtkomlig norrifrån än 
söderifrån. Av egen erfarenhet vet jag att de 
sista par hundra metrarna av uppstigningen 
söderifrån är ganska besvärliga. Sedan jag i 
augusti 1992 tagit mig upp till fots både norr
ifrån och söderifrån, huvudsakligen längs tu
riststigar (Sjovold 1993), klättrade jag direkt 
upp till fyndplatsen från söder i augusti 1993. 
Trots att det är mycket brant har övergången 
under lång tid använts av bönderna i Sydtyro
len under sen vår och tidig höst för att driva far 
fram och tillbaka till högfjällsbetena på andra 
sidan om vattenddaren. Fåren drevs längs en 
stig upptrampad i snön. Att vakta far och getter 
som betade i högfjället räknar man även med 
att Ismannen haft som sysselsättning, och att 
han var van att färdas i bergen. Detta stöds av 
pollenanalytiska indikationer från en högfjälls
mosse ca 10 km från fyndplatsen, som visar att 
högfjällsområdena var utsatta för mänsklig på
verkan redan ca 5500 år BP (Bortenschlager et 
al. 1992). I samband med denna redogörelse 
publicerades även pollendiagram från fyndplat
sen, samt identifikation av ett slånbär (Prunus 
spinosa), som visar att mannen avlidit på sen
hösten. Detta ger å andra sidan inga indikatio
ner på varför Ismannen dog. Däremot är det 
helt klarlagt, att mannens utrustning varit tra
sig och i behov av att lagas. Mannens båge av 
idegran var inte färdig, men mycket återstod 
inte. I mannens pilkoger, som påträffades först 
två dagar efter bärgningen, ca 5 meter från där 
mannen legat, fanns tolv nästan färdiga pilskaft 
och två pilar med befjädring, som båda var 
avbrutna på flera ställen. Det verkar som om 
han tagit med de trasiga pilarna med de enda 
pilspetsarna av flinta som påträffades för att 
kunna ta vara på det som var möjligt att åter
använda. Men själva pilkogret var också tra
sigt. En bäranordning saknades, och en sido
förstärkning av hassel var avbruten i tre delar. 
Den mittre delen saknades vid upphittandet, 
och den övre var vriden åt fel håll och hade 
stelnat till på det sättet vid upphittandet. Den 
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saknade delen hade redan återfunnits bland de 
föremål som bärgades tillsammans med Is
mannen två dagar innan kogret påträffades. 
Det förefaller därför som om han haft för avsikt 
att laga kogret, och att göra pilarna och bågen 
färdiga så snart tillfälle gavs. 

Detta har tolkats som att Ismannen råkat ut 
för någon slags olycka kort innan han dog, så 
att han har varit tvungen att återställa och 
komplettera utrustningen (Spindler 1993). Rev-
bensfrakturerna kan också peka i samma rikt
ning, även om dessa kan ha uppstått i samband 
med ett fall från någon klippa vid uppklättran
det. I samband med en undersökning av man
nens ena tumnagel, som påträffades i samband 
med den avslutande arkeologiska undersök
ningen av fyndplatsen sommaren 1992, kunde 
växtrubbningar i nageln påvisas, s. k. Beau's 
linjer (Capasso et al. 1993o). Dessa tvärgående 
linjer kan uppstå i samband med sjukdomar, 
trauman eller andra fysiska stressituationer. På 
grund av att naglarna växer kontinuerligt, kun
de tiden för det inträffade fastställas till ca 4, 3 
och 2 månader innan han avled. Dessutom ty
der tatueringarna på kroppen och fyndet av 
björktickorna på att han hade behandlats för 
olika åkommor. Det verkar därför som om han 
inte har varit i god fysisk form då han genom
förde den sista klättringen upp till bergsöver
gången 3 200 m ö. h. Det exakta händelseförlop
pet kommer aldrig att kunna rekonstrueras. 
Emellertid är det klart att han lyckades att 
komma upp till toppen av bergsövergången, 
placerade lugnt utrustningen på olika ställen, 
och lade sig sedan själv ned raklång för att vila, 
liggande på vänster sida med kinden mot väns
ter axel, men somnade in för gott istället. Det 
finns inga tecken som tyder på att han var 
medveten om att han skulle frysa ihjäl. Efter ett 
tag har han tappat mössan, som föll ned på 
baksidan av stenblocket han lagt sig mot. Sena
re har han långsamt pressats runt 90° så att han 
kom att påträffas liggande på magen med väns
ter överarm tvärs över halsen. Detta visas ge
nom att hans vänstra öra kom att vikas framåt 
då han utmattad lade sig ned utan att han 
märkte det (Seidler et al. 1992). 

Hur han överhuvudtaget kunnat bevaras har 
inte kunnat fastställas med säkerhet. Det finns 

två teorier för att förklara detta. Båda bygger 
på att den bergskreva där han påträffades var 
fri från snö och is då han kom dit. Då det inte 
fanns tecken på att rovdjur eller rovfåglar kom
mit åt honom, måste han nästan omedelbart ha 
täckts med ett tunt lager snö, och i det närmas
te frystorkats under snön, som är genomsläpp
lig för luft. Sedan har varken han eller hans 
utrustning tinat fram förrän sensommaren 
1991, då han beräknas ha varit delvis fram-
smält under en period av ca 5 dagar innan 
fyndstället täcktes med snö igen. Om han skulle 
ha smält fram tidigare, skulle en del av hans 
utrustning, som låg på en högre klippavsats 
tillsammans med yxan, ha förts bort av vinden 
och inte legat kvar. Istället är det rimligt att 
tänka sig att snön fortsatt att falla över honom, 
och att den småningom bildat en glaciär. Un
der ökande snötjocklek har han roterats runt på 
grund av det ökande trycket. Till jämförelse 
kan anges, att det vintern 1991/92 föll 7 meter 
snö på fyndplatsen. 

De två förklaringarna till varför Ismannen 
inte fördes bort med isen är att han låg skyddad 
i en bergskreva, och på detta sätt skyddad mot 
isens rörelser, eller att det fanns permafrost i 
marken, trots att det var snöfritt om sommaren. 
Den första förklaringen var den enklaste, och 
den som framfördes i början. Bergskrevan som 
Ismannen låg i är 5 meter bred på det bredaste 
stället, och begränsas upptill av en 4,5-5 m hög 
bergsrygg och nertill av en annan bergsrygg 
som är ca 3 m hög, båda på tvären av fallrikt
ningen, dvs. på tvären av isens rörelseriktning. 

Emellertid visar två bilder som polis Koler 
tog av yxan, bågen och ryggsäcken in situ hur 
dessa låg på klippavsatsen, som enbart var ca 
50 cm under högsta punkten av bergsryggen på 
nedsidan av bergsskrevan. Då utrustningen, 
och även rester efter rep legat på samma ställe 
under mer än 5000 år, tyder detta på att 
permafrosten medfört en typ av glaciärbildning 
där gladären fryser fast i underlaget. Rörelse 
sker eventuellt i högre lager i den plastiska isen. 
Denna typ av glaciärbildningar har under sena
re år blivit föremål för stort intresse bland gla-
ciologer. 

Det förefaller därför sannolikt, att Ismannen 
somnade av utmattning vid bergsövergången, 
3 210 m ö.h., kvällen innan en klimatförsäm-
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ring började, som skulle komma att vara mer än 
5 000 år, och bevarades därför att gladären som 
bildades frös fast i underlaget på grund av per-
mafrosten i marken. Även med permafrost i 
marken kan dock det skyddade läget inte ha 
varit till nackdel under de många årtusenden 
han legat begravd i isen. 

En överraskande upptäckt vid fyndplatsen 
Det har visat sig att Ismannen, förutom en 
björknäverbehållare för transport av glöd, fört 
med sig ytterligare en björknäverbehållare. Den 
bör ha legat uppe på klippavsatsen där Isman
nens yxa, jämte ramen till en bärmes eller rygg
säck hade påträffats. Men då den befann sig 
högst uppe bland Ismannens utrustning smälte 
den också fram först och verkar ha torkat i 
solskenet, blåst ned bakom en låg stenrygg, som 
begränsade klippavsatsen mot söder, och kros
sats mot stenarna nedanför. Botten av behålla
ren påträffades av Markus Pirpamer, värden på 
Similaunhiitte, på förmiddagen den 21 septem
ber 1991, medan ett stort antal fragment av 
sidan på den nästan cylindriska behållaren på
träffades av en annan av besökarna vid fynd
platsen, Gerlinde Haid, på eftermiddagen sam
ma dag (Zissernig 1992, Spindler 1993). Av 
olika orsaker dröjde det innan dessa fynd läm
nades in av upphittarna. Denna björknäverbe
hållare kunde till stor del rekonstrueras, men 
ungefär en tredjedel av sidan saknades (Egg 
1993). Inga ytterligare fragment påträffades un
der de två följande arkeologiska efterundersök-
ningarna i oktober 1991 och juli-augusti 1992. 

Den 22 augusti 1994 gjorde jag en ny upp
stigning till fyndplatsen söderifrån. I Sverige 
hade man haft den varmaste julimånad som 
registrerats, och den extrema sommarvärmen 
hade också haft effekt i Alperna. Fyndplatsen 
visade sig vara till stora delar framsmält ur 
snön, även om platsen där Ismannen legat fort
farande var täckt av ca 1 m snö. Klippavsatsen 
där yxan och bärmesen påträffats var helt fri 
från snö, och även de närmaste omgivningarna. 
På vägen därifrån kom jag emellertid att se 
något som liknade en del av en tidningssida 
sticka fram under en sten bakom klippavsatsen. 
Då jag tog fram det, såg jag emellertid genast 
att det var en bit björknävar, ca 20 cm bred och 
15 cm hög. Längs den ena sidan hade det med 

jämna avstånd stuckits hål. Det var tydligt att 
detta var en del av björknäverbehållaren, och 
att jag stod med en del av Ismannens utrust
ning i handen, en bit björknäver som var ca 
5 300 år gammal. Ytterligare 4—5 fragment hör
de ihop med det större fragmentet och samlades 
ihop sedan fyndplatsen fotograferats. Tre övri
ga fragment lämnades in situ, och en av medar
betarna vid Landesdenkmalaml i Bolzano i Sydty
rolen kontaktades, då det var klart att det var 
Sydtyrolen som var rättmätig ägare till fyndet. 
Tillsammans gjorde vi en ny uppstigning den 
27 september 1994, den nya fyndplatsen mättes 
upp, och totalt 9 fragment av näverbehållaren 
samlades in. Tre-fyra av dessa var försedda 
med hål (Sjovold 1995). 

Det kan tyckas märkligt att dessa björknäver
fragment inte påträffades i samband med de 
arkeologiska undersökningarna. Man skall 
emellertid komma ihåg att fyndet gjordes strax 
utanför försänkningen där Ismannen påträffa
des. I samband med efterundersökningen i ok
tober 1991 hade det dessutom snöat, och som
maren 1992 måste en yta på ca 400 m2 skottas 
ren från snö innan själva utgrävningen kunde 
börja. Bilder tagna vid mitt första besök på 
fyndplatsen två dagar efter att utgrävningen 
var avslutad visar att området där de nya fyn
den gjordes var täckt med snö. Då det låg 
nedanför bergshyllan med yxan kan det även ha 
skottats över och av den anledningen inte kom
mit fram. 

Det viktigaste är emellertid att de nya fynden 
har gjorts. De ger å ena sidan information om 
var utrustningen hade placerats och komplet
terar samtidigt informationen om hur Isman
nens utrustning var konstruerad. 

Författarens deltagande i projektet har stötts av Na
turvetenskapliga forskningsrådet. 
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