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Elisabeth Forrestad Swensen:
'Foraging in the Yamana-English Dictionary. Exploring Ethnographical Sources of Tierra del Fuego
and a Discussion of their Relevance to the Archaeological Record in the Beagle Channel'
Swensens MA prosjekt er knyttet til det forskningsrådstøttede forskningsprosjektet 'Marine
Ventures' som setter komparativt perspektiv på skjærgård og sjøfangst mellom Patagonia og
Skandinavia. Marine Ventures har gitt studenter mulighet til å delta i feltarbeid på Tierra del Fuego
(Argentina). Prosjektet stiller til skue et bredt tilfang av historiske og arkeologiske kilder som er
egnet til å gi nye innfallsvinkler på godt etablerte problemstillinger. Swensens bidrag er særs
verdifullt. Arbeidet foregår i det fruktbare, men også vanskelige rommet mellom ulike
kildekategorier – innholdet i «Yamana-English Dictionary» som er sammenstillet med funn fra
utgravning av Yamana-indianernes boplasser. Der etablerte forskere mest ser feilkilder og
problemer, griper Swensen utfordringer og muligheter, uredd og forfriskende. Hun gir følgende
sammendrag av sitt arbeid:
Det arkeologiske arbeidet med Yamana folket i Tierra del Fuego, Sør-Argentina, har i stor grad tatt i bruk
etnografiske kilder. En kilde som har blitt lite brukt, trass i sin unike verdi som etnografisk materiale, er en
Yamana-Engelsk ordbok. Denne ordboken ble skrevet på slutten av 1800-tallet av Thomas Bridges, like før
Yamana folkets samler-fiske-jakt livsstil tok slutt. Thomas Bridges’ nære vennskap med dette folket og hans
rolle som misjonær skapte en kilde til et nytt perspektiv på deres liv og samfunn. Gjennom en utforskning av
ordbokens potensiale utførtes en kvantitativ og kvalitativ analyse av hva ordboken kan si om folkets
fangstgrunnlag og metoder. Videre ble disse resultatene sammenlignet med arkeologisk og etnografisk
materiale for å se på hvilke måter disse samsvarer eller ikke. De ulike perspektivene på Yamana folkets liv
representerer ikke sanne og usanne sider ved deres samfunn, men heller ulike virkeligheter som eksisterer
samtidig. Nye sider ved Yamana folkets liv dukker opp gjennom ordboken og åpner for nye horisonter og ny
innsikt i en gammel kultur. Resultatene viser til at ulike virkeligheter ikke behøver å utkonkurrere hverandre,
men kan fortelle noe om fortidens spisevaner på ulike måter, og reflektere ulike sider ved saken.

Arbeidet er utradisjonelt, velskrevet og lekent. Det legger for dagen et omfattende empirisk
materiale som fremstilles etterrettelig og oversiktlig. Både diskusjonen og konklusjonene er
perspektivrike og tankevekkende. Swensens MA prosjekt ble gjennomført på normert tid, og ble
bedømt til A før muntlig under hennes eksamen 18. juni.
Elisabeth Swensen er fra mjøsbygda Biri. Hun har alltid likt å lese, som stimulerte nysgjerrighet for andre
verdener og liv, som førte henne til Dramalinja på Gjøvik. Dette vekket interesse for den akademiske
verdenen var mer riktig, og en BA i arkeologi ved NTNU virket perfekt. Etter dette trengtes litt avstand og
motivasjon til videre studier, jobbing, reiser og arkeologisk feltarbeid i utlandet.
Med ny inspirasjon i en hånd, og en billett til masterstudiet i den andre, begynte det hele. Marine Ventures
ga muligheter til å videreutvikle faglige interesser gjennom masterstudiet. Swensen håper at reisen kan
fortsette gjennom et PhD prosjekt.
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