
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Mettler-Toledo AB 

Adress 
Telefon 

Fax 
Internet 

Virkesvägen 10, Hammarby Sjöstad 
+46 8 702 50 00 
+46 8 642 45 62 
www.mt.com 

Vågar, vägningssystem och analysinstrument 

 
AMAZING SOLUTIONS 
 
 

Ut av isen og inn i lyset: Det enestående vitnesbyrdet fra kobberalderen 
 
I 1991, rundt 3200 meter over havet, snublet noen turister over en av de viktigste arkeologiske 
oppdagelsene i vår tid: Ismannen Ötzi. Siden han ble oppdaget, har dette 5000 år gamle vitnet fra 
kobberalderen blitt forsket på av forskere fra hele verden. Dette har vært mulig takket være et smart 
kjøle- og konserveringssystem knyttet til veieteknologi fra METTLER TOLEDO. 
 
Forestill deg en vårdag for rundt 5000 år siden. En mann hviler i en høyde av 
3000 meter over havet, han er trett etter jakt og flukt fra forfølgere. Han sitter 
og spiser et kraftig måltid for å styrke seg, når han plutselig kjenner en smerte 
i sin venstre skulder. En pil. De som har forfulgt ham, har nå funnet ham. 
Pilespissen skader ham i skulderen og treffer en stor blodåre. Han faller 
overende på bakken og blør i hjel på noen minutter. 
 
Naturlig skapt mumie fra kobberalderen 
Den voldsomme måten Ismannen døde på er ikke det eneste som har blitt 
vitenskapelig bevist siden han ble funnet. I mer enn 20 år har forskere fra hele 
verden forsket på den naturskapte mumien. De har skannet den fra hode til 
tå, og avdekket noen svært interessante fakta. Takket være karbondatering – 
en metode som brukes til å aldersbestemme organisk materiale – vet vi nå 
hvor gammel mumien virkelig er. Ismannen levde i kobberalderen, mellom 
3350 og 3100 f.Kr., en tid da kobber var drivkraften bak grunnleggende 
vitenskapelige og sosiale endringer i Europa. Kobberøksen den 45 år gamle 
mannen bar på, indikerer også hans høye sosiale status. 
 
Vårblomster og hjerte- og karsykdommer 
Forskerne har også funnet ut når han døde. De fant 30 ulike typer pollen i 
tarmene hans, der de fleste kom fra planter som blomstrer mellom mars og 
juni. Mageinnholdet hans – fjellgeit, korn, deler av blader – og fordøyelsesgraden av disse, indikerer 
også at han spiste kort tid før han døde. I 2011 oppdaget forskerne 5000 år gamle røde blodlegemer 
i mumien, og i 2012 knekket de koden til hans genetiske materiale. Han hadde brune øyne og hår, 
arvelige anlegg for hjerte- og karsykdommer, en borreliainfeksjon, og han var laktoseintolerant. 
 
Forskning for fremtiden 
Disse funnene er ikke bare interessante for arkeologer, paleopatologer og paleobotanikere. De er også 
nyttige i medisinen, siden analysen av arvematerialet hans viser at, i motsetning til hva man før trodde, 
hjerte- og karsykdommer definitivt ikke er sykdommer som har oppstått med det moderne samfunnet. 
Ved hjelp av denne kunnskapen kan forskerne granske utviklingen av disse sykdommene på en mer 

Gjenskapning av Ötzi © fra Sør-Tyrols 
arkeologiske museum www.iceman.it 

 

http://www.iceman.it/
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effektiv måte. Ötzi, som er kjælenavnet Ismannen fikk på grunn av at han ble funnet i alpedalen Ötztal 
i Sør-Tyrol-regionen i Italia, vil fortsatt være et viktig forskningsobjekt i fremtiden. 
 
Vektkontroll i kjølekammeret 
Et smart kjøle- og konserveringssystem har gjort dette mulig. Ötzi tilbrakte de 
første syv årene etter å ha blitt funnet ved Anatomisk institutt ved Universitetet 
i Innsbruck, men siden 1998 har hjemmet hans vært et kjølekammer spesielt 
laget for ham i Sør-Tyrols arkeologiske museum i Bolzano. Dette kammeret 
har en stabil atmosfære på -6 °C og 98 % fuktighet, hvilket eksakt tilsvarer 
forholdene i isbreen der han ble funnet. Den 16 kg tunge mumien ligger på 
et veiebord fra METTLER TOLEDO som registrerer alle vektendringer. 
Systemet er oppbygd av en KCC150 veieplattform tilkoblet en JAGUARTM-
terminal(ble erstattet av en IND780-terminal i 2001). Denne lagrer data 
kontinuerlig og overfører dem til et overvåkningssystem, hvilket i sin tur 
kontrollerer og overvåker hele veieprosessen. Hvis systemet finner 
uregelmessigheter i målingene, utløses det øyeblikkelig en alarm som ringer 
opp de forhåndsdefinerte nødnumrene. Hvis kjøle- og konserveringssystemet 
noen gang skulle svikte, finnes det et annet identisk kammer rett ved siden av det. På denne måten 
sikrer man at vitnet fra kobberalderen vil bevares i overskuelig fremtid, med en kontinuerlig overvåkning 
av vekten hans. 

 

 

 

For spørsmål , vennligst ta kontakt: 

Niels Olesen 
+45 4 327 08 31 
niels.olesen@mt.com 

 

 
 
METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for 
produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 
steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med 
hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 13.100 ansatte 
og omsatte i 2014 for 2.486 milliarder USD.  METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og 
service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I 
Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere.  I Skandinavia har vi ca. 
165 ansatte med en årlig omsetning på  ca. 400 millioner kroner.www.mt.com. 
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