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Abstract 

This essay deals with the researcher' s role on the archaeological field, based upon the 
experiences made in the author' s own participation in her first archaeological excavation, 
which was located in a foreign country and undertaken by a foreign archaeological institution. 
The focus of the analysis is grounded in a conviction that the excavation cannot be separated 
from its surroundings and from the researcher' s own personality and thus not dealt with 
justice with these surroundings and the own situation excluded. Therefore, a wider 
perspective is chosen with the excavation embedded in its etnographic context in a reflexive 
way. Questions conceming the influence upon the researcher of two distinct phenomenas are 
raised and discussed: on one hand, her beeing situated in a foreign culture, on the other the 
life situation of the participants of the expedition <luring excavation. This last question 
concentrates on the aspects of, respectively, living in the nature, living not far from the 
excavation area and, finally, living in an isolated environment. Based upon this discussions a , 
third question emphasis the relationship between theory and practice, asking how the reality 
works in relation to theory. The analysis constitutes mainly of empirical material; material 
which is, however, put beside archaeological and anthropological literature to mirror the 
outlines and conclusions of this literature towards the reality which this specific excavation 
was directed by. The study points out different aspects in this reflection, suggesting distinctive 
clashes between the literature's statements and the conditions of reality, thus proposing an 
insufficience in the literature when dealing with the world outside the academical cleanliness. 
It concludes the goals of the literature in question, goals of interactivity and synthesize of 
theory and practice in a contextual vision, to be searched for and/or achieved in a somewhat 
unproblematic, universal and simplified way, due to the literature's, or, more correctly, the 
authors' own, broad distances to their subjects of study; that is, to reality. A distance which in 
tum is triggered by the simplified manner. It suggests, from the own experiences which in 
different ways tend to complify the pattems for these goals by proving these pattems 
untenable and, despite their intentions, polarizing, these goals rather to be searched for in a 
way of allowancy state. By not denying complexities and contradictions and trying to fight 
horders down in a simple taking-them-away action, hut confessing the existence of these as 
well as the necessity of this existence to belittle horders, shorten the distance and thus, at the 
same time, opposing simplicity, avoiding the universal and reaching the goals more 
successfully. 
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Ust-Voykar, innan vi klev iland och började gräva ... 

'T,ån.!Jt liortom det .rtora fie1:Jet lever till exemJ'ef en .rtam, viffa om .rommaren inte håller .ri.!J J'å 

f amfliacfen, utan i havet, a-v .rofen .rfuffe dera.r kroJ'J'ar .r;pric[a, J'å .rå vi.r f~.!Jer de fi'efa den varma 

månaden i vattnet. Och .rå.finn.r det en .rtam, de har munnen .rittande UJ'J'e i mittlienan och fan inte 

tala. ;;it;er anc!ra.finns det, de .rätter.ri.:J om vinternJ'åmarfen och fty.rer fast, .rå att de under denna tid 

inte aff.r behöver ni!Jon närin.:J, men om våren tinar de Uj'J' ~en/ . . / Och åter anc!ra.finn-Y det, de har 

över huvud t«.:Jet in.!Ja huvuden/ .. / " 
(Moskoviters uppfattning under 1500-talet om invånarna bortom Ural. Semjonow 1937:45f. Egen övers.) 

"f'ru.ma seåzment hcjt C'J'J' i ;?{rftis Jramlirin.:Jar växtfämnin.:Jar från 

-Yen.!JfaciafaJ'ericder, ilifand:tiff och med mammutar med hår 

och re.Yter a-v cfera5 .fi,yta måltider. 
(Antropologen Dena F. Dincauze om miljöarkeologiskt värdefulla sediment. 
Dincauze 2000:335. Egen övers.) 
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Förord 

Tack! 
Först och främst till professor Natalia V. Fedorova, för din inbjudan 

som gav upphov till allting ... 
... till Anna Brusnitsyna, för ditt ihärdiga brevskrivande som 

möjliggjorde det hela ... 
... och sedan, naturligtvis, till hela övdga Yamalarkeologiska Expeditionen, i tur och 

ordning som ni framträder i min reseberättelse, oumbärliga för allting: 
Marina, Daniel, Sasha, Iulia, Masha, Vasha, Kostia, 

Tania, Natasha, Anton, Volodya, Ljosja, 
Denis, Anatolij, Ulyana, Tatiana, Arkadij, Galina; 

Vad skulle det ha blivit utan er?! 

tt tt tt tttt tttt tttttt 
( 

Tack också för all hjälp med "Moskvaproblemet", liksom 
alla era försök med "the samples" ... ! 

Och, på hemmaplan, tack Hans Högblom för ditt spring till ambassaden med 
alla mina papper ... 

Roger Engelmark, min handledare, för alla sibiriska litteraturtips och riktlinjer 
och för din intention att motta jordproverna i Vuollerim ... 

... samt Svetlana Savchenko, för din intention att föra samma prover till Sverige! 
Elena Aylot, för ryska insikter så här i efterhand, för stavningshjälp och översättning! 
Sonja min syster, för dina ryska ord innan jag for och, förstås, för överraskningen på 

Y aroslavskiy vakzal! ! 
Pappa, för all ritningshjälp och korrektur, mamma, för mammutjakt och 
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tålmodigt läsande ... 
Danne, min pojkvän, för ovärderligt stöd och 

för att du har stått ut!!! 

i;_c,011. 
tJI f\.iGII. ut«11c'l-<1 

:not-l O , -~ssttl 

Tack också Cheborashka och Gena, för er 
burkiga ryska sång när jag 
minst av allt anat .. . 
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Inledning 

Hur det började ... 

De kommer! I en lång, tung rad klafsar de genom vattnet. Jag kan ännu inte se dem. ännu är 
de på andra sidan björkarna, ännu i strandkanten där bakom. Men snart ska de runda kröken. 
snart dyka upp i badviken. Snart, snart ska jag få se deras håriga pälsar, jättebetarna, deras 
kroppshyddor som kommer att förstumma mig. Jag sitter blickstilla, med högfeber. lutad mot 
en björkstam med kapuschongen uppdragen mot insekterna och öronen på helspänn. Nu 
kommer de, nu. nu! Jag slår upp ögonen ... 

En mailadress på en papperslapp - det var så det började. Då jag läste grundkursen i arkeologi 
på Umeå universitet vintern 2003 slog mig iden att para ihop en eventuell möjlighet till 
gräverfarenhet, så essentiell för en blivande arkeolog idag, med deltagande i någon grävning 
utanför Sveriges gränser, i en annan kultur. Efter förfrågningar på min institution fick jag en 
mailadress i min hand. Den ledde till professor Natalia V. Fedorova på ryska 
vetenskapsakademins historiska och arkeologiska forskningsinstitut i Jekaterinburg som till 
min överraskning inbjöd mig till en arkeologisk expedition. Mina kunskaper i engelska och 
tyska uppvägde både min oerfarenhet i grävning och det faktum att jag inte talar ryska. 
Expeditionen ville påbörja en utgrävning av en ännu aldrig undersökt plats, omtalad .i 
skriftliga källor som befästning, belägen i nordvästra Sibirien inte långt från Salekhard, en 
stad vid Samojedhalvöns fot och Obs utlopp i Karahavet. Jag sökte staden på min världskarta 
och märkte att jag var tvungen att böja huvudet extra mycket bakåt innan jag fann den uppe 
vid papperskanten; det stack till av spänning. Jag tackade ja. En väg av diverse byråkratiska 
problem och pappersexercis började, om möjligt ännu längre än den geografiska. En intensiv 
e-postväxling under vårvintern, våren och de första sommarveckorna med en av deltagarna, 
Anna Brusnitsyna, ledde slutligen, bara dagar innan min avresa, till att jag hade den officiella 
inbjudan och andra papper som krävdes för en visumansökan. 
Hösten 2002 hade jag läst en kurs i miljöarkeologi i vilken ingick en fälthelg då jordprover 
som vi senare på det miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå (MAL) analyserade insamlades 
från en arkeologisk lämning. Med denna erfarenhet i bakhuvudet tog tanken form att det 
kanske skulle finnas möjlighet för mig att ta prover där. De miljöarkeologiska läroböckerna 
gjorde sig påminda. Jag slog upp bland annat Dena F. Dincauzes bok för att se vad hon, 
professor i antropologi vid universitetet i Massachusetts, USA, hade att säga om saken 
(Dincauze 2000). Genom e-postandet fick jag veta att platsen för kommande grävning låg i 
permafrostens del av världen. Enligt Dincauze innebar permanent frusen mark besvärliga 
grävförhållanden vilket dock kompenserades av deras goda bevaringsgrad (Dincauze 
2000:3 l 7f). Under tiden spärrade vänner och bekanta upp ögon och öron: "Sibirien? Ska du 
gräva ut mammutar?" Jag svarade att det tydligen var fråga om en medeltida borg. "Åh?" 
svarade någon. "finns det annat än mammutar där?" Jag delgavs ett flertal goda råd. Någon 
varnade för förekomsten av hejdlöst vodkadrickande. Andra bad mig väga mina ord på 
guldvåg, utrustade mig med druvsockertabletter och trodde att jag skulle djupfrysas. 
Situationen gör lingvisten och litteraturvetaren Galya Diments och historikern Yuri Slezkines 
konstaterande av den så kallade sibiriska myten aktuell, enligt dem levandegjord redan av 
kristna från Novgorod som på 1000-talet rapporterade att folk borta i "midnattsländerna" (det 
vill säga i Ural) åt sina döda; en myt som de menar återfinns som en tråd genom historien och 
sannolikt så kommer att fortlöpa ... (Diment & Slezkinel 993: I ff, 7ft). 
Jag kopierade några oumbärliga sidor ur en guidebok. 
Några dagar innan avresan meddelade ambassaden att man inte kunde bevilja mig visum 
eftersom man ansåg passet trasigt. Nerverna förlades utanpå huden tills jag slutligen, i sista 
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minuten, fick visumet i min hand. Den tredje juli lyfte jag från Arlanda med ett provisoriskt 
pass, ett nyinköpt turistlexikon och alla goda mammutråd på fickan och ryggsäcken full av 
kaffe, tunnbröd och andra exotiska presenter, beredd på det värsta vad gällde 
permafrostjordens usla förhållanden ... 
Den femte augusti återvände jag till Sverige. De sista höstlöven blåser nu mot rutan. Jag 
bläddrar i en bok av den finländske etnologen Uuno Taavi Sirelius som på 1800-talet reste i 
ovannämnda trakter. En förbunden, en som varit där. Ivrigt läser jag hans ord, slukar bilderna. 
"Fann du någon mammut?" frågar vänner och bekanta. Bovetegröt och rå fisk passerar revy. 
Ringlekar, skärslevar, lager av huggspån och träflis och raglar som inte flyger bort. Rysk-
engelska ord, upptinade artefakter, ett gyllene utedass. "Nej" svarar jag. Arkeologistudenter 
frågar: "Hur är det att gräva i Ryssland?" Det kan jag inte svara på. Jag har aldrig grävt i 
Sverige så därför vet jag inte hur man gräver i Ryssland. Men ett vet jag; att den ryska 
grävningen, hur den än må vara, hänger ihop med, inte skulle finnas till utan bovetegröten, 
fisksmaken, dassets guldfolieväggar, i en massa lika sammanpackad som grävschaktets 
huggspån. 
Och detta är anledningen till att jag öppnar min resedagbok igen, slår på datorn ... 

Syfte och frågor 

Syftet med denna uppsats är att delge mina arkeologiska erfarenheter från denna resa och på 
basis av dessa kritiskt granska och problematisera forskarens roll ute på det arkeologiska 
fältet. Med anledning av detta har jag formulerat följande diskussioner och frågeställningar: 

• Diskussion kring vistelsen i en främmande kultur. Hur påverkas mitt deltagande i den 
arkeologiska utgrävningen av att jag befinner mig i en främmande kultur? Berikas min 
gräverfarenhet? Finns nackdelar? 

• Diskussion kring den arkeologiska utgrävningens levnadssätt. Hur påverkas den 
arkeologiska erfarenheten av utgrävningens expeditionsform, det vill säga av sådana 
aspekter såsom att leva i naturen,-i lämningens omedelbara närhet, i en liten och sluten 
grupp människor, i isolerad och väglös miljö? Finns fördelar och/eller nackdelar? 

• Diskussion kring teori kontra praktik. Har jag i utgrävningen nytta av de 
grävkunskaper jag inhämtat ur min arkeologiska litteratur? Hur fungerar verklighetens 
villkor, gestaltade av de ovan angivna omständigheterna kring främmande kultur och 
levnadssätt, gentemot de teoretiska? Vad säger mig dessa villkor om förhållandet 
mellan teori och praktik? 

Metod och material 

Framställningen har formen av en etnografisk beskrivning och återger den arkeologiska 
undersökningen tillsammans med de detaljer och sammanhang den är omgiven av. Den 
arkeologiska erfarenheten står inte utanför och kan inte ses som lösryckt ur denna omgivning; 
tvärtom har forskare i skilda discipliner betonat det omöjliga i att undgå att färga fältarbetet 
med sin aktuella situation, sin personlighet (se exempelvis Clifford 1986; Geertz 1988; 
Snellman 2001 ). I fråga om etnologiskt fältarbete menar etnologen Hanna Snellman att arbetet 
är"/ .. ./så subjektivt - också när ren objektivitet är det huvudsakliga målet - att fältarbetaren 
lämnar spåren av sin egen personlighet på materialet." (Snellman 2001 :21. Egen övers.). Då 
den arkeologiska erfarenheten således inte heller kan ryckas lös från de trådar som förbinder 
den och mig följer att framställningen i mycket kommer att handla om min roll, i egenskap av 
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gäst, västerlänning, kvinna, invandrare och så vidare; i framställningen kommer jag att 
ifrågasätta min roll som forskare. 
Nära förknippad med detta är ett reflexivt förhållningssätt vilket synliggörs av en 
genomgående ton av eftertänksamhet i texten. Inom arkeologin har ett reflexivt 
förhållningssätt lyfts fram på senare tid, bland annat av arkeologen Ian Hodder som vid den 
arkeologiska utgrävningen i Catalhöyilk, Turkiet, velat synliggöra begreppet genom att 
systematisera det och genom formaliserade metoder integrera det i det arkeologiska arbetet 
(Hodder 2000). För det reflexiva förhållningssättets införande och systematisering för svensk 
arkeologis del kan påtalas bland annat antikvarien Åsa Berggren (Berggren & Burström 
2002). Då begreppet använts inom olika discipliner har det kommit att få vitt skilda 
innebörder; Berggren betonar därför vikten av egen definition av begreppets mening 
(Berggren 2002:2lf). I detta arbete har tonvikten lagts på etnologerna Billy Ehn och Barbro 
Kleins definition där reflexiviteten ges en bred innebörd såsom en process ständigt pågående 
och inkluderande tankar kring det egna tänkandet, kring den egna rollen i samband med 
kunskapsprocessen (Ehn & Klein enligt Berggren 2002:22). Ännu en definition ligger nära till 
hands då den talar om en insikt om sig själv som del av ett socialt fält i vilket en vilja finns att 
se hur ens gärningar (såsom ens arbete i det arkeologiska fältet) påverkas av den egna 
positionen, de egna relationerna (Berggren 2002:22). Berggren ser vidare begreppets 
användning som del i en ny och större trend i arkeologin inom vilken större ifrågasättande av 
inrotade kategoriseringar, strävanden efter tvärvetenskaplig integrering san1t reflektion och 
dokumentation kring den egna rollen i tolkningsprocessen blivit aktuell. Den sistnämnda av 
dessa tre delar. den egna reflektionen, ser hon som den ovanligaste, den som minst tagits upp 
till diskussion (Berggren 2002:22ff). Förmodas kan att de flesta som sysslat med denna sista 
del varit färdigutbildade och att självreflektion över sin första gräverfarenhet, som student, är 
en ovanlighet; således tycks det mig som om jag här skulle kunna sägas fylla en lucka. 
Då mitt arbete bygger på praktiska erfarenheter och synpunkter kring dessa utgörs mitt 
material till största del av egna fält- och minnesanteckningar. Med dem följer också egna 
bilder från resan. Om fältanteckningars roll i etnografisk framställning råder delade meningar; 
så kan de exempelvis värderas som ett slags "bevis" som visar, avslöjar, vem man är, 
katastrofala att förlora eller tappa bort (Sanjek 1990:34). Andra påtalar däremot deras roll som 
överdriven (se exempelvis Agar 1980). Antropologen James Clifford problematiserar dem i 
det att han påtalar det moment av uppmärksamhet riktat bort från studieobjektet ifråga som 
fältantecknandet ofrånkomligen innebär (Clifford 1990:51 f). Snellman menar å sin sida att 
111an snarare har tenderat förbise dem i diskussioner kring etnografiskt skrivande och betonar 
deras betydelse i det faktum att de utgör analysens första steg (Snellman 2001 :21 f). En åsikt 
som präglat detta arbete. 
Med fältanteckningarna följer möjligheter till deltagande observation; en observering som i 
det här sammanhanget inte bör förstås som blott och bart ett synintryck. Som en fältmetod 
brukar begreppet snarare beskrivas som omfattande alla slags sinnesintryck liksom också 
innebära. genom ett deltagande i erfarenheter när i fält, en slags kroppslig upplevelse 
(Öhlander l 999:77f). 
Förutom ovannämnda empiri kommer studien att nyttja relevant arkeologisk, metodologisk 
och för ämnet aktuell litteratur vilken framkommit via tips samt via litteratursökning i 
exempelvis Libris. Vissa uppgifter kommer från den långa och intensiva e-postväxling vilken 
föregick resan under vårvintern liksom från e-post med vissa av expeditionsdeltagarna efter 
hemkomsten. 
För min analys har jag använt mig av en sammanställning av fältanteckningarna med enstaka 
citat ur dagboken löpande i texten; dock endast ett ytterst fåtal för att inte "störa'' textens rytm 
(för hänvisningar till dagb9ksanteckningar används förkortningen d. b.). Texten är en 
redigerad sammanställning, en medveten strävan efter en lättläst och läsvänlig text som så 
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många som möjligt ska vilja och kunna ta del av. Därmed följer ett prosaupplägg av 
sammanställningen i vilket den arkeologiska utgrävningen bäddas in. Denna form av upplägg, 
baserad på fältanteckningar, har inom exempelvis arkeologin av tradition ansetts onödig, icke 
hanterbar för den vetenskapliga rapporteringen (Farid 2000:25). Antropologen Clifford Gee1tz 
poängterar det faktum att man inom det etnografiska skrivandet vanligen ansett enkla texter 
vilka inte gör anspråk på att vara litterära som liktydiga med bra texter; underliggande 
urskiljer han en uppfattning att all slags uppmärksamhet som riktas mot sådant som fantasi, 
fraseologi eller bakomliggande röst kan leda till en för texten underminerande relativism. 
Texten anses bli, menar han, "/ .. ./blott en lek med ord, så som dikter och romaner förmodas 
vara." (Geertz 1988:2. Egen övers.). Arkeologen Philip Barker påtalar hur prosaformens löst 
sammanhållna upplägg inbjuder till förvirrad sammanblandning av de successiva stegen av 
deskription och interpretation i den vetenskapliga undersökningen (Barker enligt Farid 
2000:25). En samtidig förlust av forskarens omedelbara intryck inom denna traditionella 
rapportering påtalas däremot av forskare i samband med utgrävningen i Catalhöyi.ik (Farid 
2000:25); Hodder strävar här att komma till rätta med problemet och ta tillvara dessa intryck 
bland annat i utformandet av specifika dagböcker i samband med sina reflexiva metoder 
(Hodder 2000:7). Nackdelarna kring prosaupplägget är förvisso värda att ta i beaktande. 
Schematisk oöversiktlighet är en risk kanske inte möjlig att helt komma ifrån, och för den 
händelse läsaren stöter på den slags förvirring Barker talar om kan jag i stort sett bara hänvisa 
till bilagorna med ritningar över grävschaktet. Ett upplägg fritt från nackdelar är emellertid att 
betrakta som en utopisk konstruktion. Trots anförda nackdelar har jag funnit detta upplägg 
passande för mitt syfte. 
Sammanställningen består av sex kapitel i vilka, sedan resan till platsen väl klarats av, skilda 
fynd i samband med grävningen f'ar inleda. Perspektivet vidgas sedan successivt som en 
bakåtvänd zoom till att omfatta grävschaktet som fyndet hittas i liksom därefter schaktets 
omgivning samt dagarna fyndet föregås av; min strävan har varit att på så vis. i allt större 
utvidgning eller allt större cirklar, återge den kontext av tid och rum som omger fyndet, såsom 
en illustration till syftet och iden om utgrävningen som icke löstagbar från sitt sammanhang. 
En för detta arbete passande liknelse kan också sägas vara principen av den ryska mahjosjka-
dockan, i vilken en ny docka kan hittas som i sin tur gömmer ytterligare en och så vidare. 
Studien är i görligaste mån ordnad kronologiskt såväl arkeologiskt som etnografiskt. 
Kronologin gör det lättare att åskådliggöra händelser, stämningar och känslor vilka omger och 
därför sammanhänger med specifika grävsituationer. Med kronologin följer att uppgifter om 
exempelvis lokalbefolkningen eller expeditionsdeltagarna ges i den ungefärliga ordning de 
kom till min kätmedom. 
Sammanställningen av gräverfarenheten föregås av en kortare historik i vilken enbait 
redogörs för fakta inhämtad före och under resan. En mer fördjupad historik efter 
sammanställningen tar upp fakta inhämtad efter resan. Upplägget kan ses som följd av en 
strävan att följa kronologin i min arbetsprocess samt som effekt av en reflexiv hållning. 
Ur materialet kan som synes dras fram en flerfaldig mängd diskussionsämnen. Av tids- och 
utryrnmesskäl har studien avgränsats; framställningen blir ett illustrativt urval. En nödvändig 
begränsning utgörs av det faktum att jag, då denna vistelse innebar min första gräverfarenhet, 
är novis på detta område och inte kan ge mig in på mer invecklad analys av själva 
utgrävningen och dess metodik. Grävningen betraktar jag snarare utifrån den bild som givits 
mig via läroböcker. Således är min redogörelse av grävningen i vissa delar måhända naiv: jag 
ser med förstagångsögon, vilka just därav säkert missar en del. Kanske kan dessa ögon dock 
på samma gång betraktas som unika, därför vara värda att dokumenteras; ögon som torde 
försvinna vid deltagande i en grävning i Sverige (eller någon annanstans) och ett 
jämförelseperspektiv fås. 
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Om läsaren finner redogörelsen av grävschaktet något ojämnt fördelad, med tyngdpunkten 
förlagd till schaktets övre del, beror detta på att jag själv oftast kom att gräva där och därför 
vet mer om denna del. 
I det illustrativa urvalet ligger sist men inte minst naturligtvis även subjektiv gallring: vad 
väljer jag att lyfta fram, vad utelämna? Varför väljer jag så? Trots medvetenheten om denna 
subjektiva förekomst utgör den en svaghet i det att den inte alltid är urskiljbar och därmed 
lömskt ogripbar. Lika osynligt närvarande är min miljöarkeologiska bakgrund som förvisso 
omnämns i framställningen, men vad den egentligen "ställt till med" i fråga om min syn på 
utgrävningen är svårt att konkretisera. Samtidigt innebär sannolikt medvetenheten om denna 
svaghet i sig en styrka; en möjlighet att tydligare höra Snellman varna för det objektiva målet 
vilket hon menar kan "/ .. ./gömma den kulturella blindhetens fallgrop/ .. J'(Snellman 
2001:160. Egen övers.). En möjligt intressant infallsvinkel i sammanhanget vore naturligtvis 
att beröra skärskådandet av de egna anteckningarna; hur och varför har jag framställt si och 
så? Då detta dock innebär ett stort, och säkert inte alltför lätt, område i sig och det ligger 
utanför mitt syfte har jag dock utelämnat det. 
Här kanske också är på sin plats att förklara användningen av begreppet "forskare'· i samband 
med syftesformuleringen. Nej, jag är ingen forskare och ordet bör naturligtvis inte förstås i sin 
bokstavliga mening. Forskaren ska här snarare ses som den roll var och en, så fort de befinner 
sig på det arkeologiska fältet, ikläder sig eller representerar. 
Stavningen som används på den nordvästsibiriska regionens lokalfolk hänvisas till etnografen 
Kerstin Eidlitz Kuoljok (Eidlitz Kuoljok 1993). I namn på orter och platser nyttjas de 
varianter och engelska transkriberingar expeditionen använder sig av. Vid förekomst av andra 
stavningar har ordet placerats inom citationstecken. . 
Personnamnen återges i samma form som användes under vistelsen (namnvarianter ingår i 
ryska namnskicket). • 

Teoretisk inspiration 

Det är framförallt tre teoretiker som används i denna framställning; Hodder, Dincauze och 
antropologen Marjorie Mandelstam Balzer. Två av dessa, Hodder och. Dincauze, då de är 
relevanta för grundkursen i arkeologi respektive för kursen i miljöarkeologi. Den tredje, 
Balzer. då hon anses som en av de främsta forskarna på sibiriskt område och särskilt fördjupat 
sig i forskning kring chanter, den lokala folkgrupp som finns i regionen. 
Som kanske framgått ovan i samband med redogörelsen för den trend Berggren talar om kan i 
det reflexiva · förhållningssättet urskiljas särskilda teoretiska utgångspunkter. Relevant är 
Hodders föreslagna metoder för ökad och synliggjord reflexivitet; metoder som han menar 
vilar på fyra grundläggande teman. Dessa kallar han för i tur och ordning rejlexivitet, 
relationalitel eller kontextualitet, interaktivitet och multistämmighet. Med reflexivitet vill han 
påtala ett nödvändigt analyserande av arkeologiskt agerande och tolkande och de effekter 
detta får på både arkeologer och omgivande allmänhet liksom ett synliggörande av den 
kontext det omges av. Relationalitet eller kontextualitet belyser i sin tur det relativa i mening 
och innebörd. betonar relationen mellan fyndet och dess både konkreta kontext och dess 
kontext av kunskapstradition i vilken det hittas. Härvid poängteras ett beroendeförhållande 
mellan alla delar ·i den arkeologiska lämningen av varandra, mellan helhet och del: tolkningen 
av en enskild artefakt som exempelvis rituell är beroende av huruvida dess kontext tolkats 
som helig eller ej liksom på samma gång en kontext föreslagen som helig, såsom ett tempel, 
är beroende av tolkningen av dess enskilda fynd. Interaktivitet betecknar en strävan att 
''släppa in" allmänheten i arkeologin redan vid tolkningsstadiet medan multistämmighet 
betonar tillåtelsen av skilda diskurser vid tolkningar. För temana påtalas en underliggande 
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princip av ett icke-dikotomiskt tänkande, ett nedbrytande av arkeologins uppbyggda gränser 
och kategoriseringar (Hodder 2000:9f). En princip klart urskiljbar i hans betoning på kontext 
och multiperspektiv, hans motarbetande av dekontextualisering och hans överbryggande av 
klyftan mellan arkeologi och allmänhet liksom i hans poängterande av helhet-del; här urskiljs 
det han kallar för den hermeneutiska helhetssynen (Rodder 2000:9f). Hermeneutiken, läran 
om att tolka och förstå det främmande, finns i dels en metodologisk, dels en filosofisk variant. 
Den första koncentrerar sig på frågan kring förståelsen mellan tolkaren och det som ska tolkas 
och problemet med tidsgapet. Här hittas den hermeneutiska cirkeln vilken i all korthet kan 
påtalas grundad i två principer. Den ena principen talar om att för att förstå ett enskilt ting 
måste hela dess omgivning förstås, samtidigt som denna förståelse i sin tur är beroende av 
förståelse av varje enskilt ting; ett beroendeförhållande mellan helhet och del blir nödvändigt 
för en tolkning. Den andra påtalar att tolkaren tolkar utifrån en specifik miljö varför han bär 
på förförståelse, en nödvändighet för att kunna tolka överhuvudtaget. Samtidigt utgör 
tolkarens tankevärld omgiven av en större mental värld liksom det tolkade såsom uttryck för 
en större värld också "del i helhet"; eftersom detta uttryck alltid är en mänsklig skapelse blir 
det möjligt att överbrygga tidsgapet och med tillräcklig inlevelse nå fram till inifrånförståelse 
(Jensen & Karlsson 2001 :26ff). 
Hodders så kallade kontextuella arkeologi, vilken med bland annat denna inspirationskälla 
hävdar att ting kan förstås i sin kontext, genom sin bakomliggande mening "läsas", blir 
aktuell. Riktningen vill snarare än förkasta tidigare riktningar av exempelvis funktionalistisk 
eller strukturalistisk betoning komplettera dessa med fokus också på individer och 
kulturhistoriskt perspektiv. Vidare betonar den materiell kulturs symboliska och idemässiga 
dimension och vikten av att söka både dess symboliska och funktionella mening; detta gör att 
hela kontexten måste tas med i sökandet efter dess förståelse. En kontext som samtidigt är 
unik och därför inte medger universella antaganden (Rodder 1997: l 24ff, l 30f, l 49ff; Jensen 
& Karlsson 2001 :56ff). 
I valet av betoning på grävningen i sitt sammanhang, sin omgivning, kan en parallell ses till 
Hodders helhet-del och deras nödvändiga beroendeförhållande liksom också till hävdandet av 
kontextens betydelse för förståelse. Resonemanget har jag också använt för mitt upplägg i 
form av successiva cirklar utåt påtalat ovan. Hans strävan till gränsupplösning ligger nära till 
hands som ytterligare en infallsvinkel att ta del av; detta och andra delar av hans resonemang, 
såsom betoningen av det unika liksom tillåtande av alternativa perspektiv, kommer i det 
följande också att nyttjas. Därför mer om det längre fram för att inte trötta ut läsaren med 
onödiga upprepningar. 
Ur Dincauzes rikhaltiga material är det resonemangen kring miljöarkeologisk jordprovtagning 
liksom kring motsatsparet natur/kultur och betoning av dess interagering samt av hennes 
fokusering på matrisens betydelse som kommer att användas. Matrisen syftar på alla slags 
medier som kan omsluta och hålla i position en arkeologisk lämning, som definierar dess 
absoluta närmiljö och därför blir en uttömmande informationskälla att ösa ur (Dincauze 
2!)00:xxvi, 318). Dess textur och struktur, vattenhalt och pH-värde, färg och partikelinnehåll 
och mycket mer kan förtälja lämningens historia sedan den väl omslutits, väl begravts i 
matrisen vilken är detsamma som dess omgivning i graven; därför är matrisen. menar hon, 
den "/ .. ./fundamentala informationskällan kring alla de processer som är essentiella för 
förståelse av det mänskliga beteendets kontext i en lämning." (Dincauze 2000:291 ff, 318. 
Egen övers.). I linje med detta resonemang väljer hon, i sin redogörelse för 
informationsområden lämpliga för rekonstruktion av forntida miljöer, att beskriva området 
omfattande sediment och jordar med utgångspunkt i synen på dessa såsom matriser (Dincauze 
2000:291 ). Liksom det ovannämnda har också en symbolisk tolkning av denna matris 
inspirerat studiens upplägg i vilket grävningens omgivning blir det omslutande mediet, 
essentiellt för förståelsen av den kontext grävningen agerar i. Matrisen kan, i mindre skala, 
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appliceras på den unika situation fältanteckningarna skapas i, förkroppsligad i dagboken; en 
informationspotential om den kontext i vilken de produceras. Här kan ses ett närmande också 
till det natur/kultur-begrepp och den interagering av natur och kultur hon resonerar kring. 
Resonemanget går i all korthet ut på att istället för ett förenklat betraktelsesätt av naturen som 
statisk, avskild från människan, betona en mer komplex syn av interagering där naturen är en 
ständigt föränderlig aktör och där mänskligt beteende definieras av och måste förstås utifrån 
sin specifika omgivning; istället för på ena eller andra parten måste fokuseringen snarare ligga 
på relationen dem emellan (Dincauze 2000:Sf, 19ff, 31 ff, 64ft). 
Hävdandet av sediment och jordar såsom matriser och fundamental informationspotential kan 
följaktligen ses som illustrativt exempel på denna interagering; matrisens betoning på 
kontexten kring det mänskliga beteendet leder uppmärksamheten till den omtalade relationen, 
till bilden av kontexten som en definierande ram för beteendet. Och då kan, naturligtvis, också 
den anförda liknelsen ses följa detta mönster och upplägget sägas betona en interagering av 
natur-kultur-begreppet i både vidare och mer konkret mening. Studien betonar den specifika 
kontexten för grävningens agerande eller beteende liksom för anteckningarnas utformning. 
Mer om Dincauze längre fram. 
Balzer menar i sin redogörelse med fokus på etnicitetsskapande processer att en analys kring 
etniska interaktioner kan belysa det ofruktbara i att välja mellan skilda teoretiska perspektiv; 
själv talar hon sig varm för en synkretism eller integrering av skilda teorier kring etnicitet för 
att, som hon säger, nå djupare förståelse av etnicitet på multipla nivåer (Balzer 1999: 16ft); en 
betoning som anammats i framställningen i vilken en rad olika teoretiker, däribland Balzer, 
lyfter fram skilda aspekter och berikar synvinklar. Hennes teoretiska slutresonemang 
utmynnar i konkreta försök och förslag vilka går ut på ett omsättande av detta i praktiken; en 
bro måste eftersträvas över gapet mellan teori och praktik menar hon (Balzer 1999:211 ft). 
Denna hennes utgångspunkt i belysande och försök till överbryggande av klyftan mellan teori 
och praktik blir också användbar för studiens framställning. Den diskuteras i det senare mer 
ingående. Även hennes resonemang kring religion; tankegångar vilka kommit att bilda 
opposition mot min egen uppfattning. Mer fördjupat kommenterande av dessa följer under 
textens gång. 
Läsaren kommer att notera att likheter finns mellan de tre anförda forskarna vilka kommer att 
redovisas fortlöpande. Här kan nämnas exempelvis sådana fenomen såsom interagering, 
gränsöverskridande, det specifikas betoning samt multiperspektiv. Utförligare kommentering 
kring dessa hittas längre fram. Balzers belysande av klyftor och problem hittas också hos de 
övriga. Vidare blir den strävan som hos alla kan urskiljas av sammanförande av teori och 
praktik, mest uttalad hos Balzer men också förekommande hos de övriga såsom i Hodders 
konkreta metoder och Dincauzes beskrivning av matris, aktuell för mig i min diskussion kring 
förhållandet mellan dessa. Så som påtalats angående Balzers redogörelse för religion måste 
slutligen påpekas att här anförda resonemang i det följande i många fall inte kan stå 
oemotsagda ... 
Ytterligare teoretiker kommer också att användas; dock inte i lika stor utsträckning. 

Disposition 

Framställningen inleds således med en kort historik i syfte att introducera området ur skilda 
synvinklar. Med avstamp på Moskvas flygplats Sheremetyevo får läsaren därefter bö1ja den 
långa färden till platsen. Väl framme tar redogörelsen för den arkeologiska utgrävningen sin 
bötjan, vilken kronologiskt ordnad och i resterande fem kapitel berättar om den arkeologiska 
utgrävningen. I slutet av varje kapitel lyfts vissa aspekter fram till diskussion; flertalet av 
dessa tas därefter åter upp i ett fördjupat teoretiskt resonemang. Tillbaka hemmavid får 
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läsaren soin först ta del av en mer fördjupad historik. I den större teoretiska diskussionen 
belyses sedan redogörelsen utifrån teman rörande främmande kultur, levnadssätt och teori 
kontra praktik där det sista soµi framgått inrymmer de två övriga. Diskussionerna sammanförs 
således tills resonemanget återkommer till sin utgångspunkt och inledningsorden åter blir 
aktuella. Slutligen några ord om urskiljbara spår för fortsatt forskning och några sista 
kommentarer tillkomna vid arbetets slutliga sammanställande. 
Avslutningsvis finns ett antal bilagor med detaljerad (om än på ryska!) områdeskaiia, 
ritningar över grävschaktet med angivande av några utvalda fynd och fenomen, samt till sist 
två bilagor med schaktbilder. Med hänsyn till reseberättelsens prosaform förekommer i det 
följande 1nga hänvisningar till bilagor eller figurer; läsaren f'ar kasta ett öga på bilagorna då så 
känns vara nödvändigt eller av fördjupande intresse! 

Då så; dags att axla ryggsäcken, repetera de sista användbara glosorna ... 

Fig. I. Vad som komma skall! Tania ( kapuschongen nere till 
höger). har upptäckt den första skymten permafrost. .. 
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Hit går färden ... 

Expeditionens mål är Ust-Voykar. Det är ett ryskt uttryck för "vid slutet av floden Voykar". 
Grävningen sker i en kulle, väl synlig i sin framskjutna position längst ut på en udde. Kullen 
är förhållandevis stor: ungefär sex till åtta meter hög, femtio meter bred och hundra meter 
lång. Den omges av snår av sälg och pil och täcks av ängsväxter, brännässlor och törnbuskar. 
Från dess topp är utsikten vidsträckt. Österut och söderut öppnar den sig mot floden Gornaja 
Ob, en av Obs bifloder, vars motsatta strand är en avlägsen skogsremsa; området ligger inom 
taigazonen. Låglänta öar av gräs plöjer mittfåran. I väster formas udden av en långsträckt. 
skogskantad vik och i norr övergår sälg och pil till björk och asp, cembratall, blåbärsris och 
hjortronmyrar. Området är väglöst, utom på vintern då isarna blir körbara; längst ut på udden 
löper som ett vinterminne ett grovt bilspår från kant till kant. Platsen ligger ungefär 160 
kilometer söder om Salekhard. Området är glest befolkat; från kullens krön kan en liten by, 
också benämnd Ust-Voykar, skymtas i sydväst, vid vikens slut där en speciell "sjö" bildas vid 
namn Voykarskiy Sor av floden Voykarskiy som rinner från Uralbergen och ut i Ob. 
Någonstans i söder ligger en lite större by, Muzhi, och betydligt längre söderut ett samhälle 
benämnt Berezovo. Platsen befinner sig inom det så kallade Y amal-nenetzdistriktet, vilket 
norrut omfattar Salekhard och hela Yamalhalvön (annat namn på Samojedhalvön). Det • chantisk-mansiska distriktet gränsar i söder. Lokalfolken chanter och manser bor i området. 
Kulturskillnaderna mellan dessa folk är inte så stora; snarare är nordchanter mer lik 
nordmanser än chanter i söder (Gemoev & Baulo 2001 :53). Dessa folk kallades tidigare 
ostjaker respektive voguler eller enbart för samojeder och hör lingvistiskt till den ugriska 
språkgruppen. Traditionellt har man fört ett nomadiserande levnadssätt baserat på i huvudsak 
jakt, fiske och, på sina håll, renskötsel i likhet med nenerna i norr. Just här lever nordchanter; 
området är den enda kvarvarande där ett mer traditionellt levnadssätt förs. 
Det historiska och arkeologiska forskningsinstitutet i Jekaterinburg förlägger största delen av 
sin arkeologiska verksamhet till Uralregionen och nordvästra Sibirien, med särskilt fokus på 
järnålder. Arkeologiska lämningar finns från alla tidsperioder. Upp till södra Yamalhalvön hör 
de flesta lämningar till bronsålder. Norr därom rör det sig om medeltida lämningar. Öster om 
halvön har i stort sett inga arkeologiska undersökningar genomförts. I regionens södra del, 
kring staden Surgut, har undersökningar företagits i större utsträckning då flodvägar och 
järnväg gör framkomligheten lättare. Avsaknaden av kommunikationsmedel har gjort att i 
regionen som helhet relativt få lämningar kunnat dokumenteras. 
Den kommande expeditionen firar detta år tioårsjubileum. Man kallar sig den 
Yamalarkeologiska expeditionen och de undersökningar man genomfört rubriceras 
yamalarkeologi: lämningar har undersökts bland annat i tre områden på Yamalhalvön liksom 
vid och i närheten av Obs flodsystem. Nämnas kan också undersökningen av det medeltida 
gravfältet ZelenyYar nära Salekhard där man fann ett antal gravar med mumifierade 
lämningar av de gravlagda, de flesta barn . 
En första inventering av Ust-Voykar gjordes i början av nittiotalet. Den ovanligt stora 
länmingen anses unik i sitt slag. Tillgången till både historiska och folkloristiska källor för 
upplysningar om platsen gör situationen än mer speciell. Det faktum att chanterna i området 
ännu lever på traditionellt vis ses i sammanhanget som ytterligare en arkeologiskt, såväl som 
etnologiskt, intressant aspekt. Historiska eller skriftliga källor förlägger befästningen, under 
namnet Voykarskiy Gorodok (gorodok är ryska för "liten stad"), cirka fyrahundra år tillbaka i 
tiden. En notis från 1623 omnämner, Voykarskiy Gorodok som en av tre centralpunkter i norra 
Obregionen. Ett antal arkeologer vill dock av olika skäl se en betydelsefull plats här tidigare, 
kanske redan under romersk järnålder; betydelsefull både i försvars- och rituell mening. Ett av 
målen för säsongen är därför insamlande av material för dendrokronologisk datering. Ett mer 
långsiktigt mål är att knyta samman de historiska och folkloristiska källorna med de 
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arkeologiska och förhoppningsvis bedriva vidare forskning i samarbete med historiker och 
etnografer. Ett annat är att närma sig frågan kring :i;enskötselns inträde, i vilken det råder 
oenighet mellan arkeologer och etnografer. Man vill vidare se platsen som en mötesplats 
mellan samojediska (förfäder till nenerna) och ugriska folkgrupper. De folkloristiska källorna 
omnämner skilda migrerande folk; också detta hoppas man kunna bringa reda i. Vilka byggde, 
bebodde platsen? frågar man sig. V aiför övergavs den? 
(Uppgifter, då ej annat angivits, inhämtade muntligen och via e-post med 
expeditionsdeltagare.) 

--"'\_ 

Novosibirsk 

Fig. 2. Karta över Ob-området. Observera att Salekhard står omnämnt med 
sitt gamla namn Obdorsk. (Ur Snellman 200 I: 14.) 



Reseberättelse 

Kapitel 1 

":for jus~ farin Het.rkiy- 1f ar t<!jit en clef kort. Öiimlfi:Jt mycket 

myss och annat ef änae. :f5e få husen tycks utkastacle 

i ett ,nf'ampy insentins. 
(Från tågresan Moskva-Labytnangy. Ur min dagbok den 5 juli 2003.) 

Fig. 3. De flesta i expeditionsgruppen vid kvällen för offerritualen i Ust-Polui. 

------~··.w - --•-... 

rr"'' 

Fig. 4. Paketering och proviantering i Salekhard inför sista etappen av resan. 
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Från Sheremetyevo till Ust-Voykar 

Hur jag hejdas vid ryska gränsen samt anträder 
en lång tågresa, sover i syskonbädd under 

midnattssolen och deltar i offerritual, presenteras 
lokalafiskspecialiteter och bedövas av motordunk 

samt hänfors av en paradisisk vy. 

12 

Det var bö1jan av juli. Något var möjligen fel med det grisrosa provisoriska pass som jag 
blivit tvungen att införskaffa. Eller med mitt visum? Passkontrollanten hejdade sig i sin bur. 
Istället för att stämpla tecknade hon åt mig att gå ut ur kön. Jag såg hur man gick iväg med 
mitt pass och drog nervöst fram mina "viktiga papper" ifall det skulle visa sig behövas. 
Medan övriga flygpassagerare i tur och ordning släpptes in i Ryssland bemödade jag mig om 
stoiskt lugn. Tankarna rusade. Förgäves försökte jag erinra mig guidebokens glosor och insåg 
att jag inte hade en aning om vad "ursäkta, är någonting på tok?" heter. Jag vet inte hur länge 
prövotiden varade men kön hann nästan försvinna innan jag vinkades fram igen. Och då var 
plötsligt allt i sin ordning, jag kunde ta mitt pass och gå, ut till min ryggsäck som låg ensam 
kvar på bandet, ut i mammutlandet. 
Jag blev mött av en ung kvinna som presenterade sig som Marina och som var, fick jag veta, 
expeditionens dendrokronolog. På en sommarhet Y aroslavskiystation i centrala Moskva 
strålade vi senare san1man med de andra i gruppen som kommit med tåg från Jekaterinburg. 
Samma kväll vidtog en två dygns tågresa åt nordost. Vagnarna bestod av öppna kupeer med 
sovbritsar. Under den långa, stekheta färden gjorde jag min första trevande bekantskap med 
de övriga. Vi jämförde våra pass. Jag försökte lägga namn på minnet, fick veta att Anna 
ansvarade för den kommande utgrävningen, att många inte var arkeologer, att de yngsta 
deltagarna, Annas son Daniel och Natalias dotterdotter Sasha, var fem respektive nio och att 
det var vanligt att ta med sig sina barn på expeditioner, att bröd hette chleb och att, till min 
förvirring, ett och samma namn kunde ha ett flertal skilda varianter. Tunnbrödets ingredienser 
väckte intresse och mitt lexikon fick börja sin långa tjänstgöring. Många tycktes mig ha dåliga 
eller inga kunskaper i engelska. Marina, som behärskade språket relativt bra, blev snart lite av 
min tolk. 
Utanför gled landskapet förbi och förändrades. Träden krympte, kala, snöfläckade Uralberg 
kröp allt närmare vår högra sida. Jag betraktade förbiilande datjor och rostiga pipelines som 
den främling och turist jag var. Noterade hur på andra sidan gången två unga män, resenärer 
som inte tillhörde gruppen, dukade upp torkad fisk i tidningspapper, bröd och PET-flaskor 
med öl på sitt bord. På samma gång kastades jag utan betänkande in i främmande vanor. 
Innan bagaget stuvades undan plockades tvålaskar och inneskor fram. Vatten till te eller 
snabbnudlar hämtades titt som tätt ur samovaren i änden av vagnen. Då tåget gjorde uppehåll 
befann jag mig mitt i perrongkommersen; vi travade lök, kokt potatis, färsk mjölk i våra 
kupeer. Det var bara mitt språk som avslöjade mig och då jag höll tyst blev jag en i gruppen, 
en i mängden av ryska tågresenärer; ibland gjorde mig denna dubbla roll smått förvirrad. 
Taigaskogen ersattes av skogstundra och tundra. Tåget vek åt öster och förbi en 
polkagrisrandig pelare som talade om att Europa övergick i Asien. Slutdestination var 
Labytnangy varifrån en fä1ja som sköts framåt av en bogserbåt tog oss över floden Ob till 
Salekhard, staden som sade sig, hade jag :fatt veta, vara den enda i världen som låg mitt på 

'-polcirkeln. Anna ägde en lägenhet i staden i ett av de äldre, avlånga trähus som enligt Marina 
var typiska för norra Sibirien och som bredvid uppförda nybyggen fanns kvar i staden. Den 
bestod av ett stort och ett litet rum och en köksvrå med diskho som också tjänade som 
tvättställ; här bodde vi, arton vuxna och tre barn, i två dagar. lulia, som nyligen disputerat 
med en avhandling rörande historiska religionsskrifter och nu var med som expeditionens 
kocka, lagade soppa som vi åt i solens midnattssken innan ett sent firande av expeditionens 
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tioårsjubileum tog vid. I en rad utlagda sovsäckar sov sedan de flesta av oss på golvet i en 
extremt trång jättesyskonbädd. Det fanns ett dass på andra sidan farstun men ingen dusch 
varför ett långt besök på stadens badhus gjordes nästa morgon. Hit gick många, fick jag veta, 
som inte hade tvättfaciliteter hemma. 
Lägenheten blev bas för insamlande och paketering av proviant och utrustning. I den 
stillastående hettan packades matkartonger, rullar med tältväv, spadar och annan 
grävutrustning, varma armejackor, tält, bensindunkar. På en stor presenning framför huset 
samlades mängder av sovsäckar i en stor hög, liggunderlag i en hög bredvid, våra ryggsäckar i 
en tredje. Masha, en av arkeologerna, stod framför en arkeologisk jättelår med skärslevar, 
kompasser och skrivdon. I handen höll hon färgglada skrivblock och set med vinkelhakar och 
passare prydda med rosa hästar som hade inhandlats från någon affär med material inför den 
kommande skolstarten. Bredvid låren stod en trave nyinköpta tvättbaljor i grön plast. Medan 
packningen pågick fick den fjortonårige Vasha sysselsätta barnen som tysta och blanka av 
svett höll sig i lilla rummet. 
En kväll besökte vi en plats i utkanten av staden, en grön slänt som höjde sig brant upp från 
floden: Ust-Polui. Medan en eld tändes fick jag av Anna och Natalia veta att detta var platsen 
för expeditionens första grävning och att dess tidigaste datering gick tillbaka till 100-talet f. 
Kr.; platsen var föreslagen som en helig samlingspunkt med kontinuitet in i medeltid och 
välkänd, om än aldrig fullständigt undersökt, i områdets arkeologiska kretsar. 
När elden brann hällde vi i tur och ordning en skvätt vodka in i flammorna eller ner på 
marken för att få tur på vår förestående säsong; en shamanistisk offerritual, berättade Natalia, 
som sedan tio år tillbaka blivit en tradition för gruppen. Jag hällde min vodka i elden. Vilken 
grad av betydelse offerkvällen tillmättes förstod jag aldrig riktigt. 
Resans sista etapp blev en drygt tio timmars båtfärd längs floden söderut. De manliga 
deltagarna körde i förväg med en fullastad lastbil till båten och rtär vi kvinnor anlände hade 
allt stuvats ombord. Båten ägdes av ekologiska institutionen i Jekaterinburg, såg ut som en 
liten fiskebåt och kördes av en inhyrd kapten från Labytnangy. Under öronbedövande 
motordunk lämnade vi Salekhards oljecisterner och lyftkranar och befann oss snart mitt ute på 
den breda floden. Stränderna var avlägsna remsor av låg trädvegetation och i längden inte 
alltför intressanta att betrakta. Snart hade de flesta lagt sig till ro, nere i den lilla hytten eller, 
med uppdragna kapuschonger och inrullade i sovsäckar mot den kalla blåsten, lite varstans ute 
på däck. Tillsammans med Marina, som tidigare företagit biologiska expeditioner med båten, 
bjöds jag in till värmen i styrhytten och ett antal vodkaskålar med kaptenen. 
Allt eftersom dagen gick trängde allt fler ihop sig nere i hytten. Jag gick upp på däck när 
båten vid ett tillfälle lade till vid en fiskebåt tillhörande lokalbefolkningen, chanterna, och såg 

" på när fiskinköp gjordes. När jag gick tillbaka ner i hytten var där så varmt att mina glasögon 
immade igen; fler anlände och snart trängdes vi kring en enorm kastrull fisksoppa. Innan 
skedarna skramlat färdigt kom Julia, och efter henne Kostia som var administratör för 
Yamalhalvön och av Natalia beskrevs som ovärderlig klippa för expeditionsgruppen, in med 
två emaljhinkar och jubel utbröt över motorbullret. I den ena hinken fanns den kokade fisk 
som soppan gjorts på och i den andra rå fisk som bara var rensad och saltad. Hinkarna gick 
runt, folk tog ~ör sig, en flaska vodka ställdes fram. Någon förklarade att fisken hette sir6k 
och var mycket fin, andra utbrast i munnen på varandra: "Elke, prova, prova! Det är 
jättegott!" Indränkt i rnotoroljelukt provade jag min första bit råsaltad fisk och fick en hastig 
utifrånglimt av mig själv, inklämd i den klaustrofobiska, heta hytten med fiskhink i fanmen, 
bedövad av motordunk. En vag oro för magens hälsotillstånd smög sig på. men sedan 
öppnades flaskan, vi sträckte fram muggarna för en skål, minns inte för vad, muggarna slog 
mot varandra, mycket tydligt runt hela bordet, och Marina viskade att jag inte fick glömma 
personen bredvid mig; skålandet tycktes mig plötsligt vara av annat slag än hemma och jag 
fick annat att tänka på. 
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Ute kom stränderna allt närmare; vi färdades inte längre på själva Ob utan längs någon av 
dess bifloder. Snart stod de flesta av oss ute på däck. Kvällsljuset färgade sälgbuskar och 
vadarfåglar. Båten svängde åt höger, klöv vattnet. Med den råa fisksmaken i munnen jublade 
jag tillsammans med de andra inför åsynen av den gröna kullen som krönt med betande hästar 
plötsligt reste sig framför oss; vårt hem under de närmaste veckorna ... 

Slutord: Ur redogörelsen kan som intressant fenomen plockas fram vodkaskålandets 
komplexitet, vilket kan tolkas som ett urskiljande av det slag av reciprokt system man inom 
arkeologin vill betona för skilda förhistoriska, premonetära samhällsformer. Ett system av 
(gåvo )utbyte som brukar beskrivas med varierande, ofta hög grad av social betydelse, ofta 
som nödvändig stomme för själva samhällets existens. Systemet brukar poängteras bland 
annat för den bandkeramiska kulturen i det senneolitiska Europa (Fagan 2001 :281 f), liksom 
för de megalitbyggande samhällena i Europas västra och nordvästra delar under senmesolitisk 
och neolitisk tid (Bogucki 2000:222ff). Också inom antropologin har forskare lyft fram 
fenomenet; nämnas kan exempelvis antropologen Marcel Mauss som poängterat det reciproka 
systemet snarare än det ekonomiska för traditionella samhällen där gåvan får betydelse som 
prestigeladdat symbolutbyte (Mauss 1974). Skålandet skulle på liknande sätt kunna ses som 
omgivet av socialt betydelsefulla regler. Fenomenet skulle därmed möjligen kunna föreslås 
som inte helt obefintligt också inom nutidens och den moderna samhällsformens ram. 
Etnologen Urpo Vento menar, aktuellt i sammanhanget, att rituellt sjungande och drickande i 
den finländska kulturen förr och nu kan uppvisa "/ .. ./vissa paralleller mellan 'Kalevala 
bykultur' och levnadssättet i Finland idag." (Vento 1989:333. Egen övers.). 
Den gemensamma sovsäckshögen och våra ryggsäckar samlade tillsammans kan lyftas fram 
som en aspekt av kollektivism. Kanske intressant som infallsvinkel för mig i min arkeologiska 
erfarenhet? Nämnas kan också den ganska så självklara plats som barnen i gruppen har; också 
de, så som Vasha medan alla är upptagna av packningen, tilldelas uppgifter, tillåts ingå i 
vuxenvärlden. Ett fenomen som kan föreslås, då det ter sig annorlunda än hemmavid, som 
ännu en intressant inblick ... 
Vidare kan påtalas existensen av min dubbla roll, påtaglig under resans gång, i sin 
svårgripbara skepnad inte alltid lätt att handskas med och förmodligen oundviklig; så påtalar 
Balzer hur hon i samband med fältarbete deltagit i chantiska kvinnors vardagssysslor 
''/ .. ./även om jag alltför ofta behandlades som gäst utan arbetsförpliktelser." (Balzer 1999: 14. 
Egen övers.). Kommentaren utvecklas dock inte vidare; något märkligt, då aspekten inte torde 
vara helt obetydlig för den samlade erfarenhetens slutgiltiga bild? 
Sannolikt i nära samband med denna dubbelroll kan också omnämnas det obestämda i 
stämningen kring offe1Titualen. Obestämd då den motsäger den ryska bild, tom på ritualer, jag 
burit med mig hemifrån? Ett moment av osäkerhet skapas; liksom dubbelrollen i slutänden 
måhända av betydelse? 

• 
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Kapitel 2 

'ry så har vår "f.ferres vi/Ja varit, att cfe folk,, som tiffhöra cfen arma sam9}e~tammen, enaast skola 

-tjäna såsom affJakarfar hcsjordens mäktisa, och han har satt aem till att liyssaochliopå 

mänskf-{ylietens uslaste marker. " 
(M. A. Castren efter sina resor i nordvästra Sibirien vid 1800-talets mitt. Donner 1918:29) 

:J ffJ hade prövat på Lapp/an~ jlysfän och tänkt m-{J, att man i ~ilnrien ,j skulle få det värre än <tär. 

$ff5 inlii.ffade m-{J kunna håffa dem ifrån m-{J mea/iecko{jaoch andra utseendet forstörande medel 

;y;;{en mitt misstffj var stort/ .. / <.f'ör att kunna sova, äta, aricka samt forrätta cfe naturf-{Jaste 

sysslor, måste man krypa in i ett av tunt ty,J .J}ort omhö{je/ .. / <.f'ör att kunna e:icistera i !i;u~ fria 

natur hade man ett nät över huvucfet och vantar på händerna. " 
(Kai Donner på resa i nordvästra Sibirien vid 1900-talets början. Donner 19 I 8:67) 

Fig. 5. Natasha och Volodya mäter ut schaktets sträckning västerut. 



Etablering i Mammutland 

Hur jag finner min första artefakt och får upplysning 
om mammutbetar, deltar i hushållssysslor och mord på 

löpande band samt kysser ryska flaggan. 
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I handen höll jag plötsligt en brungul flintbit, passande i storlek för att rymmas i handflatan. 
Mitt första artefaktfynd! Den var cirkelformad och fint huggen längs ena kanten; ett intressant 
fynd menade Anna och räckte mig en särskild påse att lägga den i, märkt med numret på den 
ruta jag stod i. Fyndplatsen fixerades, till ytan med hjälp av måttband som drogs till två av 
hörnstolparna och höjdmässigt med hjälp av en måttstock eller latta vilken man läste av 
genom ett särskilt trebent instrument, kallat teodolit på svenska. Omkring mig gjordes andra 
fynd; ett snidat trästycke, en ring av järn, ett avlångt, platt benföremål som någon förklarade 
som musikinstrument. Vi var flera som trängdes på knä uppe på kullens topp. Andra hade 
bö1jat gräva nere i sänkan; efter all uppmätning hade idag, fredag, det översta jordlagret lyfts 
undan i fyrkantiga block, grävningen hade börjat och nästan alla var samlade. Genast under 
ytlagret fa1ms mängder av ben, horn, trästycken. Allt lades upp på kanten av den ruta de 
hittades i; tillräckligt stora trästycken skulle sparas till Marina och hennes dendrokronologiska 
datering. Natalia påpekade också vikten av att även fiskben och fiskfjäll, pyttesmå och 
bladtunna, samlades och lades i märkta minipåsar. Vi grävde med skärslevar, fyllde 
tvättbaljorna med jord som vi tömde på en presenning (till en början trodde jag på grund av 
presenningen att jorden skulle undersökas närmare; först senare gick det upp för mig att detta 
var vårt "avfall") och använde penslar när något som såg ut som toppen på vittrade 
timmerstockar plötsligt stack fram. Fynd dök upp i en stadig ström; iver, kanske högtidlighet, 
tycktes mig ligga i luften. Det var väldigt hett. Solens ljus var märkligt skarpt ungefär som 
ljuset brukar te sig om hösten. Flera hade för mig uttryckt sin längtan efter denna nordliga 
"höga himmel". "I Jekaterinburg", suckade en kvinna vid namn Tania som var barnpsykolog, 
"är himlen bara låg och smutsigt grå och då tänker jag tillbaka och längtar hit." 

Vi omgärdades av mygg och knott och bromsar i en variation och omfattning jag inte trodde 
var möjlig; mygg, kamari, som lyfte på bakbenen, trekantiga bromsar, 6bod, dovt surrande 
jättebromsar som inte borde få kallas insekter, knott, mashka, som beroende på storlek 
bänkade sig i ögonvrår, näsa och hals. Gång på gång måste jag avbryta grävandet och skynda 
till myggmedelsflaskan. Myggmedel hade tagits med i mängd och i olika sorter. En 
sprayflaska användes enbart till kläderna. Jag sprayade och smörjde och undrade hur jag 
skulle stå ut. Vissa bar mygghattar eller hemgjorda nät över ansiktet ibland, men de flesta 
tycktes mig ändå ta insekterna med ro. Jag häpnade när jag hörde att sommaren ansågs 
ovanligt myggfri. Enbart i min kaffekopp den första dagens morgon dog ett hundratal små liv 
när vi stod i gräset kring gasköket och åt bröd med den sista ostbiten på länge, sylt och 
fisksoppa. "Man får försöka hålla munnen stängd så mycket som möjligt, annars flyger de in i 
munnen. Denna myggmängd övergår allt jag tidigare sett." (d. b. 9 juli 2003) skrev jag senare 
i min dagbok. 
Denna första dag, en onsdag, började de flesta manliga deltagare med bygganden som 
avsevärt förbättrade tillvaron. Med hjälp av huggna björkar och medhavda rullar tältväv 
uppfördes ett mässtält med plats för gaskök, en medhavd träskänk (skafferi) och ett 
hopsnickrat långbord. Ett förrådstält byggdes, en bit in i skogen ett utedass som till allas 
munterhet fick tapeter av guldfolie och döptes .till "Golden House" ( och fick mig att associera 
till någon rysk sputnik) och vid vattnet ett badtält som, när man eldade med stora lövruskor, 
förvandlades ti Il ångbastu. Bakom mässtältet grävde Vasha en avfallsgrop och en grop som 
tack vare permafrosten fungerade som kylskåp. Vi sov i tvåmanstält som i första nattens 
villervalla satts upp mycket nära varandra, snett nedanför kullen vid skogsbrynet. Hästarna 
skriade och trampade oroligt kring tälten; sedan drog de sig undan, vi hörde dem bara ibland 
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eller skymtade dem i skogsbrynet. Jag följde med Marina och en äldre arkeolog vid namn 
Natasha in i skogen. Jag var inte säker men jag trodde vi skulle prova om det var möjligt att ta 
sig till byn som syntes långt borta genom att gå runt den avlånga viken. Marina som behövde 
också levande träd för sin dendrokronologiska datering sade att hon sökte efter granar som på 
grund av sin klimatkänslighet lämpade sig bäst. Granar var det ont om; björk och asp var 
desto vanligare liksom cembratall med långa, mjukt gröna barr. Natasha pekade på några 
kottar, shishka, i en av topparna; dessa hade lokalfolk gjort mjölk till små barn av sade hon. 
Vi gick förbi lingontuvor och olika sorters blåbär, vissa med avlång form, och större buskar 
med en sorts bär som också var blå och ganska beska och hade ett mycket krångligt namn. 
Skogen övergick till ogenomtränglig, blöt myrmark med omogna hjortron. Genom ett moln av 
knott och mygg trängde vi ändå vidare och nådde andra sidan av viken där vi vände. Jag 
uppfattade att de menade att byn låg ytterligare en vik bort. På vägen tillbaka markerade 
Natasha vår väg med utlagda kvistar. Jag fick en karta i present någon kväll senare och kunde 
äntligen urskilja vår lilla udde i förhållande till ett större geografiskt sammanhang. Natalia 
och Natasha pekade ut floder, platser för tidigare expeditioner, områden med arkeologiska 
lämningar; vissa gick tillbaka till paleolitisk tid, mammutarnas tid; ovanligt många 
mammutbetar hade framkommit här i regionen berättade Natalia, tre av dem inte långt 
härifrån. Inte långt efter att vi klev iland hade hon av en bybo fått höra att en bete hittats här, 
på udden, några dagar tidigare. 
Efter skogspromenaden hade några av oss kvinnliga deltagare "stortvätt" på uddens andra sida 
där en snutt sandstrand utropats till badstrand. Trots deri stillastående hettan kände jag under 
mina bara fötter en kyla stiga upp ur marken från den eviga frusenheten där nere. Då vi gick 
tillbaka med våra fullastade gröna baljor såg jag Anna, Masha och en ung arkeologstuderande 
som hette Anton sysselsatta med det trebenta instrumentet; då jag frågade fick jag veta att 
man bö1jat med höjdkartering av området. Jag hade gärna velat fråga mer men då Anna och 
Masha släppte allt de hade för händer för att anstränga sig att söka de rätta engelska orden var 
jag rädd att störa i arbetet. Snart började emellertid uppmätningen av grävschaktet där jag till 
min glädje kunde delta trots språkbarriären. Med hjälp av måttband, kompass och i förväg 
tillhuggna små trästolpar utgick vi från en stolpe på kullens topp och mätte ut en vinkel med 
sträckning åt väster och åt norr; varannan meter hamrade historikern Volodya ner stolpar tills 
vi nått den punkt dit schaktet skulle gå medan vi turades om, Natasha, expeditionens 
kameraman Ljosja och jag, att se till att raden höll sig rak. Medan vi hasade ner genom den 
branta nordändans brännässelsnår lyssnade jag intresserat till Natasha som trots att hon 
ursäktade sig för sin dåliga engelska lyckades berätta hur man till rätt nyligen hade tillverkat 
kläder av dessa här i området. 
Arbetet var tidskrävande och då vi mätte ut en parallell rad med stolpar två meter ifrån den 
västra upptäckte vi, halvvägs ner mot vattnet, att någonting inte stämde och fick bö1ja om med 
stolpraden åt norr. Slutligen var schaktet klart och löpte med måtten två gånger trettiosex 
meter från toppen av kullen och ner i rakt öst-västlig riktning, indelat i två gånger två meter 
stora rutor. På toppen hade dessutom ytterligare tre rutor mätts ut norr om de första; den 
översta "dedikerades" av någon anledning till mig. Jag visste inte varför, kanske för att dess 
beteckning, '"L28", påminde om mitt namn. 
Då jag frågade fick jag av Anna veta att detta var ett typiskt sätt att förlägga ett schakt vid 
starten av en grävning eftersom man då kunde få fram nivåer. Att schaktet var förlagt till 
kullens nordliga ände berodde på att denna del tidigare blivit skadad. 
En del av mina första kontakter med folk dessa dagar tog rätt lustiga vägar, hittade mest av en 
slump. Vasha vågade yttra sina första engelska ord till mig då jag en kväll av någon anledning 
nämnde filmen "Sagan om ringen", hans favoritfilm, och vi inbegripna i filmens stridsscener 
plötsligt hade något gemensamt att tala om. Anton kom jag i kontakt med tvärs över 
lunchsoppan; i trängseln runt långbordet i det stekheta mässtältet fick man, samtidigt som 
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man slevade soppa, med den andra handen alltid från ögon och mun, armar och ben 
kontinuerligt vifta bott bromsar som cirklade runt i ett tjockt moln. En gång började Anton 
giljotinera odjuren och några av oss som satt närmast f'angade och höll dem snart med största 
intresse på kö åt honom. Jag lärde mig bättre vilka namnvarianter som syftade på vilken 
person, vilka som var släkt med vilka, vilka som var arkeologer, vad de som inte var det 
sysslade med och varför de följt med. Då det plötsligt blev dags för invigning gick det upp för 
mig att vi bara var fem nya som fick ställa upp oss i en rolig, eller kanske snarare högtidlig, 
jag var inte så säker, ceremoni. Det var Denis som läste etnologi och som jag kunde 
kommunicera med på knagglig franska, en ung släkting till Natasha vid namn Anatolij som 
läste datakunskap, Vasha, Marina och jag. De övriga närmade sig i hemgjord parad och sjöng 
och Daniel gick i täten och trummade på en vattenflaska. Sedan vi nya kysst den ryska fanan 
sattes denna fast på en stång i marken och fick fladdra över lägret och bort till byn. Kanske 
nådde den också över träden, till Uralbergen som skulle ligga åt väster trots att vi inte såg 
dem, jag visste inte. Jag visste inte hur långt bort eller nära bergen var. Av Volodya och andra 
hade jag hört att man brutit flinta i dem; jag vägde min flintbit i handen, på knä på 
sittunderlaget i ruta "L28"' s trängsel och undrade om den kom därifrån, från dessa berg vi 
inte kunde se? 

Slutord: Som först kan uppmärksammas den positivt laddade stämningen runt tlintbiten, full 
av grävstartens iver liksom sannolikt också präglad av den soliga väderleken; en stämning 
som måhända uppmuntrar till fantiserandet runt flintbitens härkomst? Här finns dock också 
negativa aspekter, tydliga i insekternas påtagliga närvaro liksom i problemen att få kännedom 
om teodolitens konkreta funktion; hur mycket av arkeologisk kunskap går mig i 
kommunikationssvårigheterna förbi måntro? 
I fenomen såsom det namngivna utedasset, det ambitiösa badtältet och sandstranden som 
utropas till badstrand kan vidare skönjas en markering av ett "hemma"; markörer vilka kanske 
inte nödvändigtvis behövt vara lika tydliga i en annan, mindre isolerande omgivning än vår? 
Också här kan föreslås spår av fenomen vanligen definierade till det under jorden liggande 
som urskiljbara även i det över jorden befintliga. Inom arkeologin påtalas en utveckling under 
förhistorien mot en markering av det hemtama gentemot det okända, vilda; arkeologen Mats 
Burström skriver att gränsen "/ .. ./mellan den enskilda gården och världen utanför drogs längs 
hägnaden som omgav gården. Begreppen 'innangårds' och 'utangårds' hölls strikt åtskilda i 
tanken och var viktiga från bl a rättslig synpunkt. Innanför hägnaden låg det okränkbara 
hemmet, utanför låg det allmänna eller ingen mans land." (Burström 1995: 166). 
I exempelvis det grävda kylskåpet ses en närhet till naturen vilken jag skulle vilja beskriva 
som en slags tillgång till "ledtrådar" användbara för arkeologen; till hjälp för att antyda 
rimliga tolkningsvägar genom att förslagsvis uppdaga ett större antal slutsatser som feldragna, 
för kontexten orimliga, än vad som varit fallet utan denna närhet. 
En svårighet i urskiljande av en gräns mellan skämt och allvar kan illustreras av invigningen. 
åter som en variant av diffus motsägelse; hindrades jag alltför mycket av min egen 
föreställningsvärld hemifrån? Av en förutfattad bild av rysk mentalitet? Hade en 
gränsdragning enligt mitt eget sätt att se, enligt min definition hemifrån, ens varit möjlig? 
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Kapitel 3 

'JVlot diarre aricker man sönderdelat frut och saft, !ilmufat med vatten. ::il'ot samma .efukclom aric{er 

man mycket starkt te.yefte, J'å mo1:Jonen j'å fastande ma:;e. J3ären från lo {:;)k(fi')uuf(fi') 

{jräder!iär )tas mot ho&ta. man hittar en sådan k-vut, .rlockar man liären och äter dem. " 
(U. T. Sirelius· uppteckning från 1890-ta\et angående ostjakisk folkmedicin. Sirelius 1983:244. Egen övers.) 

Fig. 6. Masha i färd med en första schaktbeskrivning vid ritbordet. Odjur göre sig icke besvär! 

Fig. 7. Kostia. Ulyana och Anna (från vänster till höger) rensar fisk i mässtältet. 



Kallfront 

I vilketjagfår min första glimt av permafrost, vi drabbas av hastigt 
väderomslag och ohälsa samt delges upplysningar kring 
en landstigande älggudinna, språkförbistring ställer till 

problem och feber botas med hjälp av ryska medikamenter. 
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Jag gjorde ett nytt försök med den stora näverbiten jag hade kämpat med och satt så stora 
förhoppningar till; äntligen hade den tinat, äntligen kunde jag skrapa undan den gyttjiga 
bråten omkring, lyfta på den. Jag frös i den isande vinden, på den kalla gyttjan vi satt i där 
upptinad is hade skapat iskalla pölar av smältvatten. Här uppe på kullens krön dröjde det inte 
länge förrän plötsligt en av oss, Tania som nått djupast, ropade att hon såg den första 
isglimten; permafrosten var nådd. Det skedde under lördagen, den andra grävardagen; de 
timmerstockar vi skymtat föregående dag bildade redan en snett stående, svängd rad bakom 
oss, tvärs över de två översta rutorna. På båda sidor om den låg vi på knä, skyfflade undan 
jord och plockade undan ben och trä; mönstrade, skurna eller sömmade näverbitar eller delar 
av näverföremål dök allt oftare upp samtidigt som jag tyckte att talrika fiskfjäll och minimala 
musben ständigt avbröt grävandet. Då vi nådde fruset lager skrapade vi bort tinat ytskikt; efter 
några timmar kunde ett nytt tinat lager tas bort. Anna menade att detta översta lager inte var 
av så stort intresse. San1tidigt tyckte jag att allt i denna märkliga jord som bevarade så bra såg 
intressant ut. Volodya kom med en stor spade och sänkte drastiskt lagernivån. Jag såg 
tveksamt på: "Förstår ej riktigt principen för tillfället." (d. b. 12 juli 2003) skrev jag samma 
dag i dagboken och kände mig som den nybörjare jag var. 
Dagen därpå ombads Marina, jag och andra som grävt uppe på krönet att hjälpa till nere i 
sänkan; stora, stinkande, gyttjiga torvstycken hade av de manliga deltagarna slängts upp med 
skovlar på kanten, högar som inte ansågs särskilt intressanta och som vi därför snabbt hackade 
itu med våra skärslevar för att om möjligt upptäcka något av värde. Jag trodde mig finna 
något sådant då en tingest som tycktes flätat av någon sorts vide dök upp. Ögonblicket efteråt 
höll jag en pinne med en virad kluns i änden, hopplöst omöjlig att få något vettigt ur och av 
Masha inte ens värderad till att stoppas i artefaktpåse. Jag fortsatte med min hög medan 
fingrarna domnade av gyttjans kyla; vädret hade slagit om, solen var försvunnen och allt 
kallare vindar kom blåsande från nordost. Flera av deltagarna hade fått snuva och hosta eller 
blivit sjuka på annat sätt. Marina, som med Ljosjas hjälp hittat och fällt en liten gran vars stam 
hon sågat upp i små delar, låg snart febrig i det tält hon och jag delade. Någon fick problem 

• meä ett öga, en annan med en hand, en tredje med ett solsvett ansikte. Ulyana, som läste 
medicin och därför hade ansvaret för medicinförrådet, fick plötsligt mycket att göra med att 
dela ut tabletter och salvor. Samtidigt sopade blåsten undan de värsta myggsvärmarna. Sasha 
och Daniel, som jag hade tyckt verkade närmast apatiska under de första heta myggdagarna, 
sprang nu stojande och ropande omkring mellan tälten. Under lunchrasten blev jag sittande på 
den nordostliga stranden med en lånad bok som jag inte läste i och ansiktet vänt mot vinden. 
Mot en befriande dusch som tycktes ofattbar, jag inte kunde få nog av, inte förmå mig att 
lämna. 
På den första grävardagen följde vårt första seminarium; Natalia förklarade för mig att 
expeditionen brukade avsätta vissa kvällar till sådant och att fler skulle följa, hållna av skilda 
deltagare. Ljosja sträckte fram en mikrofon till Anton som under vintern fördjupat sig i de 
historiska källorna kring platsen och nu började redogöra för dem. Därefter vidtog Anna med 
de folkloristiska källorna och en sammanställning av dem gjorda av Elena Perivalova, en 
etnograf i Jekaterinburg: hon berättade hur källorna omtalade ett tidigt folk, Ur-jokh (som 
betyder skogsfolk på chant och som föreslagits som nener), liksom därefter migrerande 
folkgrupper, ansedda som ugriska, från väster och söder såsom Mos, Por, Sosva, Khurun-jokh 
( detta sista namn betyder på chant befästningsfolk), liksom otaliga berättelser, legender kring 
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dessa grupper som talade om folkförflyttningar och krig. Så berättades om en gudinna i 
älgskepnad kallad Skogens skönhet som gifte sig och fick en son med Gagara, en gud i 
ejderskepnad; tillsammans fick de fly undan otaliga krig. Efter lång tid landsteg gudinnan på 
denna plats ... 
Alla trängdes lyssnande kring långbordet. Eftersom allt var på ryska försökte mittemot och 
bredvid mig Marina och Natalia frenetiskt, i samma takt som Antons och Annas tal, i 
viskande ton översätta det hela åt mig. Då de engelska orden tröt tog Natalia sin gamla 
skoltyska till hjälp. Men uppgiften var näst intill omöjlig och ledde snart mina 
anteckningsförsök in i kaotiskt sammelsurium. Natalia började och avslutade seminariet med 
att påpeka (som hon sedan översatte åt mig) vikten av och problemen med arkeologiskt och 
etnologiskt samarbete. Hon drog ut vad hon ansåg som värdefull essens _ur de folkloristiska 
berättelserna hos vilka hon, som hon påtalade, tyckte sig se många likheter med de isländska 
sagorna; så menade hon att migreringarna förmodligen skett i en salig blandning liksom att 
berättelser kring gudar som möttes och gifte sig mellan raderna skulle kunna berätta om 
möten mellan skilda folk. Så skulle älggudinnans berättelse kunna förtälja hur iden om en 
modergudinna, rotad hos chanter kring floden Kazym i sydost, med migrerande folk kanske 
spridit sig hit. Då berättelsen om älggudinnan avslutades med en redogörelse för en offerritual 
som sades ha iakttagits i modem tid och som skulle ha inneburit ett offer av en hund i 
kvinnokläder ute på sjön Voykarskiy till gudinnans ära gled de sista diskussionerna in på 
chanternas trosföreställningar. Medan jag försökte bringa reda i mina anteckningar påpekade 
Natalia att transitionen från älg till hund inte behövde te sig märklig. Att domesticerade djur 
bland många inhemska folk tjänat som en form av mellanhand mellan människa och gudom 
(som kanske ofta varit i ett vilt djurs skepnad). Så hade på chanternas björnfester björntassar ,, 
symboliskt prytts med ringar och fynd gjorts av maminutbetar med ringar på då mammuten, 
en av chanternas skyddsgudar, först kunnat skydda dem sedan den symboliskt domesticerats. 
Hon avslutade med att visa på det omöjliga i att överhuvudtaget definiera chanternas gudomar 
efter djurskepnader då en och samma gud kunde anta flera olika skepnader liksom svårigheten 
i att använda de europeiska uttrycken gud eller andeväsen då hos chanterna många fler 
varianter fanns. Sedan började chantemas traditionella levnadssätt diskuteras. Natalia 
berättade att kvinnorna betraktats som orena och måste befinna sig i avlägsna hyddor när de 
hade mens och när de födde barn. Någon menade att det var svårt att föreställa sig hur det var 
att leva här i området år efter år, med myggplåga på sommaren och kylan under vintern. 
Fler kvällar följde i det förflutnas tecken; Natasha höll snart ett föredrag kring märkliga 
neolitiska lämningar i regionen, kullar som vid utgrävningar enbart visat spår av mycket 
specialiserade ting och för få spår för att kunna tolkas som vare sig bosättning eller någon 
form av heligare centralplats. Jämförelser drogs till bland annat en svensk forntida gravplats. 
Jag ryckte intresserat till; jag hade hamnat i ett tillstånd där allt som visade sig ha någon 
anknytning till Sverige fick ett hastigt uppvuxet fosterlandshjärta att klappa av fröjd inom 
mig. Intresserat skrev jag en kväll upp namnet på en man, en svensk man, enligt Natalia min 
föregångare, som i ett avlägset förflutet rört sig i dessa trakter: Johan Strahlenberg. Namnet 
sade mig ingenting men fastnade lite som en hägring i minnet. 
Natalia redogjorde också för fynd av bland annat en skandinavisk, vikingatida fibula på en ö 
vid Yamalhalvön vilken stärkt hennes tankar kring möjligheten av vikingafärder över det 
nordliga havet österut; kanske runt Yamal, ner i Obviken, till trakterna av Salekhard? sade 
hon. Svenska besök i området lyste för övrigt med sin frånvaro; finska etnologer, berättade 
Natalia, hade däremot gjort re_sor här. Jag fick låna böcker, bland annat en stor bok av en 
etnolog vid namn Sirelius som visserligen var på ryska men full av fotografier på chanter och 
deras föremål. 
Eftersom under fredagen bybor på besök sålt fisk som tillretts (kokats till fisksoppa, rensats 
och hängts på tork mellan mäss- och förrådstältet eller, till största del, enbait blandats med 
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vatten och salt) övergick första seminariekvällen till expeditionens första fisknatt; denna fisk 
hette moks6n och var ännu finare än sir6k sade man mig. Jag fick också ve~a att det inte alltid 
var så säkert att man fick tillåtelse av chantema att köpa fisk av dem. Glad förväntansfullhet 
tycktes mig lysa ur ansiktena runt långbordet. Vodka, bröd, en konserv med griskött dök upp 
på bordet. I omständliga procedurer skålades för sådana ting som Ryssland, vänskap och 
kvinnor. Genom jämförelser mellan svenska och ryska dryckesvanor, svensk och rysk vodka, 
uttalanden som exempelvis "Rysk fisk är bäst!" eller okomplicerade överenskommelser 
såsom att det ryska drickandet förvisso var värre än det svenska, men både det ryska och det 
svenska i en klass för sig gentemot övriga Europa, fortsatte de lustiga vägarna på vilka mina 
kontakter knöts gentemot vissa (manliga) deltagare. 
Samtidigt kunde under en del av dessa dagar engelskaovilligheten, som jag kallade den, 
kännas massiv. Ryska surrade oavbrutet i oändliga kedjor utan att någonsin, som det tycktes 
ibland, avbrytas av minsta engelska ord till översättning. Då jag frågade om något kring 
utgrävningen kunde svaret dröja då man, som det verkade, ville söka de mest korrekta 
engelska orden, svaret utebli då dessa ord inte hittades eller förstås fel av mig därför att fel 
ord använts eller hela min fråga från början missförståtts. "Ursäkta, ursäkta för att jag inte 
förstår", sade jag med vetskapen om min bristande erfarenhet i ryggen till Anna då hon skulle 
förklara höjdmätningens syfte och skyldigheten att skicka koordinater till Moskva. "Ursäkta", 
svarade hon, kanske med en vetskap om bristande engelska i sin rygg, "ursäkta min dåliga 
engelska ... ". Slutligen ursäktade vi oss i munnen på varandra. Vem blev mest nervös? Jag? 
Anna, Masha? Natalia som i seminariemikrofonens närvaro skulle översätta? 
Under söndagen berättade jag för Natalia i mässtältet om min institution, om dess intresse av 
samarbete, om begreppet miljöarkeologi och Umeås miljöarkeologiska laboratorium. Jag 
redogjorde för mina studier, mina möjligheter till, om hon skulle vara intresserad, analyser av 
eventuella jord prover... då det ryska universitetssystemet och det svenska skiljer sig så 
fundamentalt blev samtalet långt och fullt av språkliga missförstånd som tog tid att reda upp. 
På frågan om min specialitet fick jag förklara att specialisering inte förekommer på 
studentnivå. Man hade ingenting, fick jag veta, som kallades miljöarkeologi; istället 
samarbetade man med andra institutioner, såsom den ekologiska Marina kom från. Därifrån 
skulle snart en osteolog, mamma till Vasha, anlända som bland annat skulle ta jordprover för 
en första jord- och paleobotanisk analys av platsen. Natalia sade sig intresserad av samarbete 
och menade att "korsanalysering" från två skilda laboratorier skulle vara värdefullt. Jag skulle 
vänta, menade hon och slängde undan några bromsar ur ansiktet, tills osteologen kom och 
prata närmare om saken med henne. 
Söndag kväll invigdes badtältet; de färska lövruskorna som antänts för att värma upp en stor 
tunna med vatten fick ögonen att svida och fyllde tältet med behaglig värme. Ur tunnan 
skopade vi upp det heta vattnet och hällde i tvättbaljoma som rengjorts från jord. Då jag klev 
ut bö1jade jag frysa i den kalla kvällsluften och morgonen därpå, medan jag med skärsleven 
försökte frilägga ett ovanligt stort stycke näver, kände jag en omisskännlig feberkänsla 
komma krypande. Näverbiten satt fastfrusen och hur jag än slet med den Gag var säker på att 
den utgjorde en värdefull artefakt) ville den inte röra sig. Jag riskerade att riva sönder den. Jag 
gav upp, gick ner till lägret och kröp över Marinas uppstyckade gran och in i tältet för att vila. 
Sedan någon, kanske något av barnen, råkat snubbla på en tältpinne och tältet måste lagas 
gick jag till badstranden på andra sid&n, lutade mig feberhet mot en björk och slumrade till, 
förvånad över att inga mygg eller knott bet mig. I slummern tycktes mig hästarna frusta 
alldeles bakom mig; två gånger vaknade jag till och såg två fåglar på några orädda decimeters 
avstånd betrakta mig. Jag slumrade in en tredje gång och frustandet kom plötsligt från höger; 
från badstrandens andra sida kom en karavan av mammutar genom vattnet. 
Då Natalia kom för att tala om att tältet var lagat följde jag tacksamt med tillbaka. Talade om 
att jag hade feber, tog mod till mig och sade att engelskaovilligheten inte kändes bra. Tog 
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ytterligare mod till mig och sade att jag drömt om mammutar. Hon blev häpen och sade att 
många deltagare haft märkliga drömmar. Vi diskuterade fenomenet med engelskaovilligheten 
tills jag tyckte mig förstå vad som låg bakom. Febrig men bättre till mods somnade jag i det 
lagade tältet medan, som jag sedan till min (halvt förskräckta) överraskning blev varse, 
engelskaovilligheten togs upp till allmän diskussion i mässtältet. 
Nästa dag låg Marina och jag i tältet och snöt oss ikapp. Ulyana öppnade sin stora läkarväska 
och blandade till en oljig, grön vätska som jag skulle gurgla halsen med. Masha 
rekommenderade ett stort intag paracetamoltabletter och en farlig salva av pepperoni som 
skulle gnidas in på fotsulorna men inte fick vidröra andra huddelar. I en kastrull värmde Julia 
grillka, en s011s värmekuddar, åt oss. En kartong med en bild av en satellit på omslaget 
innehöll ett instrument som skulle stimulera nervimpulser. Jag förvånades över denna mängd 
medikamenter och salvor liksom över det som jag tyckte allvarsamma mottagandet av en 
vanlig förkylning och sade det till Marina. Hon funderade och menade att det kunde bero på 
den bristande sjukhusvården i landet; sjukhus undvek man i det längsta sade hon. De följande 
timmarna hade vi uttömmande diskussioner kring ryska och svenska sjukvårdssystem, 
skolsystem, åsikter kring hälsa, kring äktenskap. Jag fick veta varför man i Ryssland vanligen 
anser det bäst att kvinnan föder sitt första barn före tjugofem års ålder. Jag fick veta hur det 
var att köa under sovjettiden, hur länge man var ledig under julen, vad man ska fråga göken 
när den ropar om våren och annat av intresse. Medan vi låg så funderade vi också över vårt 
tältliv. Marina konstaterade att det var bra: "Vi kommer nära de människor vi gräver ut" sade 
hon. En gång gick jag på ostadiga ben upp på kullen för att se på grävningen, otålig över att 
inte kunna vara med. Sedan jag frågat delgav Anna mig sina funderingar: timmerstockarna 
ville hon se som någon sorts fortifikation. Kanske hade en vallgrav löpt runt hela kullen? 
Många artefaktfynd var intressanta som exempelvis ekonomiska indikatorer. Hon ställde sig 
på toppen och visade på den vidunderliga utsikten över floden, över en dåtida viktig farled. 
Uppsikten norrut ansåg hon intressant eftersom det var allmänt känt att nenerna i norr hade 
utgjort ett hot. 
Under dagen kom en ny laddning fisk; jag trodde inte att en fisknatt i mitt tillstånd var så bra, 
men då Masha kom till tältet och frågade kunde jag inte stå emot den sociala frestelsen som 
fisk.natten innebar och följde efter in i mässtältet. Smaken av den råa fisken kunde jag vid det 
här laget inte heller längre motstå. Skålandet innefattade bland annat ett fynd Volodya gj011 av 
en liten träfigurin, tolkad som en förmodligen helig så kallad idol och betydelsefull då den 
stärkte den arkeologiska uppfattningen om platsen som ~n helig plats. Dagen därpå kände jag 
mig märkba11 bättre och snart kunde jag delta i grävningen igen; förväntansfullt lyfte jag på 
den stora näverbiten och synade den. Men inga mönster framträdde, inga spår av söm. 
Okonstlad och oförstörd lyste den mot mig medan jag sade åt mig själv att aldrig mer ha några 
förväntningar; jag, en naiv nybörjare och dessutom utböling från ett land löjligt långt borta 
skulle hädanefter bara gräva och gräva och vara tacksam när fynd av fisk.fjäll råkade komma i 
min väg! 

Slutord: Här vore frestande att påtala samband mellan kylan, ohälsan och den besvärliga 
näverbiten som i slutänden inte ens vill uppfylla mina förväntningar! Nå, åtminstone kan 
föreslås en påverkan av väder och feber på själva min frustration över näverns fastfrusna 
tillstånd. De besvärliga omständigheterna skulle kunna ses som illustration till Marinas 
kommentar kring våra levnadsförhåHanden som ett bra sätt att komma nära de människor vi är 
i färd med att gräva fram; det kyliga vädrets ankomst blir högst påtaglig inte bara i 
grävschaktet utan också i tälten, präglar vår tillvaro. En påtaglighet som bättre påminner om, 
tydligare framhäver villkoren för forntida människor än om vi skulle varit inkvarterade i hus, 
omgivna av nutidsfenomen? Tanken ter sig inte alltför osannolik. Här kan också lyftas fram 
min inblick i en för i11ig främmande syn på hälsa liksom hälsoperspektivets framskjutna 
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position; en inblick i ett perspektiv inte lika tydligt, kanske glömt, av min samtid hemmavid? 
Och därför åter av intresse för mig i det arkeologiska arbetet? 
Natalias upplysningar kring eventuella skandinaviska kontakter blir intressanta bredvid 
marinarkeologen Carl-Olof Cederlunds påpekande angående norra Europas starka nord-
sydliga orientering. En orientering som han menar har sin grund djupt ner i antik 
medelhavskultur och senare kontinentaleuropeisk ideologi men som döljer ännu äldre 
kulturförbindelser i öst-västlig riktning, vilka genom sin placering under den nord-sydliga 
dominansen skymts och tillägnats sämre ideologiskt värde (Cederlund 1997:79t). _I 
upplysningarna kan föreslås ett förläggande av Sibirien närmare mina hemtrakter. i geografisk 
men genom min vistelse också känslomässig betydelse; ett känslomässigt närmande vilket i 
sin tur stärker det geografiska? 
Ett annat fenomen att lyfta fram är den allmänna diskussionen kring engelskaovilligheten 
såsom en illustration till den ton av offentlighet som präglar tillvaron. En ton starkare än jag 
är van vid hemifrån; värd att beakta för den arkeologiska erfarenheten? 
Belysas kan också den episod där jag halvsovande, i en Qrömmande sekvens, blir varse först 
hästars och sedan mammutars närvaro. Episoden ter sig måhända intressant i ljuset av 
antropologen Fiona Bowies kommentar kring antropologers möten med andra kulturers 
världsbilder. Möten som hon menar hos forskaren vanligen bemöts med en blandning av 
respekt och skepticism utifrån den egna världssynen, fast rotad i vetenskapstraditionens 
rationalistiska och positivistiska tankebanor. En syn som enligt henne inte alltför sällan 
omskakas i grunden då antropologen inser att de främmande föreställningar han eller hon 
försökt bedöma som sanna eller falska, försökt rendera till • den ena eller andra 
förklaringsorsaken, faktiskt visat sig "fungera" (Bowie 2000:8ft). Antropologen· Michael 
Kearney ville förklara tron på onda andar hos ett mexikanskt indianfolk med deras fattiga och 
osäkra livssituation ända tills han själv drabbades av varbölder, ett av andarnas "vapen"; en 
händelse som kolliderade med hans rationella tänkande och därför försatte honom i panik 
(Kearney enligt Bowie 2000:9). Uppgåendet i en annan kultur innebär på så vis ett hot mot 
den egna världsbilden; samtidigt, menar Bowie, tenderar forskaren att i det slutliga 
nerskrivandet ändå förklara rationellt dessa möten med resultatet att den etnografiska texten 
vanligen hamnar långt från den egna konkreta upplevelsen (Bowie 2000: 1 0t). I 
sammanhanget aktualiseras Cliffords tankegångar kring den balansgång han menar att 
etnografen i sin framställning tvingas gå mellan det subjektiva och det objektiva, mellan 
"/ ... /personliga erfarenheter/ .. ./starkt tyglade av de opersonliga normerna av observering och 
'objektiv' distans."(Clifford 1986:13. Egen övers.). Mitt val att tillföra texten denna 
''irrationella" episod ter sig i ljuset av dessa forskares ord således ovanlig. 
En aspekt att dra fram är Natalias ord kring det svåra i att använda begreppen gud och 
andeväsen i samband med chantiska trosföreställningar; ett av allt att döma belysande 
exempel på en bland forskare påtalad problematik kring applicering av religionsbegreppet i 
skilda kulturer då det konstruerats utifrån en viss bestämd kultur (den västerländska) (Bowie 
2000:22). Hos Balzer kan samtidigt noteras en, i detta ljus kanske något märklig, frånvaro av 
dylik problematisering (Balzer 1999). 
Slutligen kan vodkaskålandet åter kommenteras såsom i sitt föreslagna reciproka mönster 
också en effektiv nedbrytare av fördomar kring det ryska vodkadrickandet. Fördomar som 
förvisso å ena sidan kan sägas bekräftas; å andra sidan dock på samma gång föreslås bli 
söndersmulade av samma vodkadrickandes komplexitet, definierad av underförstådda koder 
och normer och därmed fundamental och för en utomstående svårgripbar som komponent i 
det sociala spelet. 
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Kapitel 4 

:f. a:; haae soå I u.rt att .rjälv söra nåsra mindre 5ruvnin5ur, men alf fi'jälj, fattaae.r mi.J. :il'i.na 

.ramojeaer .rk.uffe for intet i värf aen velat eller våsat ri.rk.era .fina liv i ett åylift .foreta:;. :f5e troåae follt 

och fa.rt, att aen .rom .rtörae Je samla fi'jälturna.r sek.ellån5a sömn i aera.r lionin5ur eller 5ravur, .rk.uffe 5å 

en .räk.er döå till mötes/ .. / $ a:; fick. nöja mi.J meå att ensam här och åär peta ijoraen, meåan 

.ramojeaerna .for.rk.rämåa å.råso urlietet. ,, 
(Kai Donner i nordvästra Sibirien vid 1900-talets början. Donner l 9 l 8:73t) 

Fig. 8. Ljosja söker på Denis' axlar den bästa fotovinkeln av den palissadliknande konstruktionen på krönet. 

Fig. 9. Natalia ger luft åt sina tankar kring fyndet av silverringen. Denis (i mitten) och Kostia 
lyssnar intresserat. 



Utomjording på besök 

1 vilket spår av brandlager visar sig, Marina avvinkas och en 
osteolog välkomnas, Ljosja ger upphov till ring/ekar och en etnolog 

anländer med choklad och heliga andar, jag fotograferar 
en ryttare av papier mache och }ordprover diskuteras. 
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Det lilla svärdet var nära att försvinna i all huggspån; det var så litet att det lätt rymdes i min 
handflata. Platt, av lövtunt trä, lätt sabelformat. Där jag satt, alldeles under en rad utstickande 
timmerstockar som hörde till lager två och frilagts ungefär mitt i sluttningen, var jag inte långt 
ifrån platsen för det lika minimala hillebardliknande fynd Volodya gjort någon dag tidigare. 
Glad betraktade jag den oväntade artefakten. 
Det var söndag och vi hade hunnit betydligt djupare ner i schaktets lager; sluttningen hade 
också bö1jat grävas ut. Under torsdagen frilades noggrant de timmerstockar som jag bö1jat 
tänka på som palissad. Med pensel snyggades de till för att fotograferas av Ljosja och avritas 
av Anna; därefter plockades de bort. De hörde, menade Anna och Natalia, förmodligen till det 
översta, yngsta, lagret. Sakta grävde vi oss djupare ner. Andra träkonstruktioner, väster om 
palissadens plats, dök fram. Här uppe på kullens topp blev benfynden färre. Jorden bestod 
alltmer av tätt sammanpackad huggspån med stora och mindre bitar träflis. Det fanns stora 
mängder förkolnat trä, brända näverbitar; Natalia talade om ett brandlager och menade att det 
avskiljde lager nummer två. Den stora trämängden diskuterades; Natalia menade att avfall 
medvetet slängts över sluttningen för att stärka fortifikationen. Anna trodde inte att det 
försiggått riktigt så genomtänkt, men också hon var inne på avfallsvarianten eftersom, som 
hon sade, det var känt från yngre tid att lokalfolk slängt sitt skräp på så vis. Bland huggspånen 
fanns tovor av gräs och något som såg ut som vass eller säv som ibland såg hopflätat ut och 
kunde ligga i täta massor. "Golv!" föreslog Tania bredvid mig. "Skräp!" menade någon 
annan. Jag plockade fiskfjäll och försökte förgäves i den av trä fullstoppade stratigrafin eller 
lagerföljden, där ett flertal svarta ränder tycktes • löpa, urskilja det omtalade brandlagret. 
Förutom de sinande benbitarna, däribland en förvriden sak som såg ut som en pytteliten hand, 
plockade vi upp mängder med skurna, ofta svårtolkade föremål av trä, mängder med träpilar, 
mängder med mönstrade, skurna, hopsydda näverbitar. I sin allra enklaste form betraktades 
dessa sistnämnda inte längre som enskilda artefakter utan lades i gemensamma påsar märkta 
med beresta. näver. Vi fann också textilbitar som förde tankarna till ylle men lika gärna, som 
Natasha påminde, kunde vara av brännässelfibrer. Järnslagg dök upp, liksom förkolnade 
kottar och kottfrön vilka fick mig att tänka på Natashas ord om mjölktillverkning av dem. 
Skörbrända stenar kom fram ibland; sten hörde annars till ovanligheterna. Små depåer av 
fröer hittades. Jag visste aldrig om fröerna när de samlades i små påsar skulle rensas från jord; 
jag tänkte på miljöarkeologiska läroböcker som talade om matrisens, den omgivande jordens, 
betydelse och valde att låta en del av den följa med i påsen. Sedan såg jag att andra rengjorde 
sina frön. Vasha grävde lycklig fram en pilspets av ben; fynd gjordes hela tiden och hela tiden 
ropades efter nivilir, som jag nu visste att det trebenta instrumentet kallades. och bars 
måttstocken upp eller ner för fixering. Nere i sänkan bestod jorden till stora delar fortfarande 
av jord. Också här sågs spår av brandlager och Natalia funderade på, sade hon mig då jag 
frågade, om brandlagret här hörde samman med det på toppen. I sänkans västra ände plockade 
Anatolij upp två keramikskärvor som annars lyste med en frånvaro som ansågs märklig. De 
mönstrade bitarna visade på kvartsblandning och tycktes, menade arkeologerna. påminna om 
keramiktyper vanliga under 1100-1300-talen. I den östra änden, och dessutom i brandlagret, 
fann Natalia en fingerring av silver, kryssmönstrad, kanske med spår av guldtäckning och av 
henne själv föreslagen som typisk för volgabulgariskt område, i en stil vanlig under 1300-
talet; en första fingervisning om tid, om brandlagrets och kanske också det på toppen belägna 
brandlagrets ålder?? Då vi vid dagens slut gick nerför slänten med baljor och grävslevar, 
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fyndpåsar, myggmedel och övrig utrustning bort till förrådstältet talade Anna om att Ust-
Voykar, eller Ust-Voykarskiy, stod för befästning. Sedan sade hon platsens namn på 
chanternas språk som lät som "Aivosh" och betydde liten befästning. "Men jag tror inte att 
den var så liten", avslutade hon. 
Det blåste fortfarande kalla vindar; kanske berodde det på kylan, jag vet inte. men jag var 
numera alltid hungrig och matrasterna kunde inte komma nog fort. Frukostens gröt försvann 
som en snabb värmebölja ner i magen som inte ens en timme senare kved eländigt tom och 
styrde tankarna till fikarasten eller lunchsoppan och lämnade de grävande händerna i sticket. 
På väg ner till tvättlinan eller "Golden House" plockade jag nävar med de beska blå bären 
vars namn jag aldrig kunde komma ihåg men vilkas buskar jag lärt mig känna igen. Uddens 
alla skrymslen hade på det hela taget börjat bli hemtama för mig, kanske till en del beroende 
på mitt insamlande av små representativa blad och, med hjälp av Marina som tack vare sin 
biologiska skolning kunde de flesta växters latinska namn, uppgifter på uddens flora. Mina 

-miljöarkeologiska läroböckers poängterande av florans betydelsefullhet för full förståelse av 
arkeologiska lämningars jordar ringde i öronen. Även om jag ännu inte visste på vilket sätt jag 
kommande höst kanske skulle fördjupa mig i Ust-Voykar var jag, medan jag pressade de små 
bladen mellan de kopierade sidorna ur guideboken, övertygad om deras nödvändighet. 
Marina var dessa dagar med Ulyanas hjälp sysselsatt med omsorgsfull paketering av sina 
trästycken och tillsågade grandelar; inom kort skulle hon lämna expeditionen då en längre tids 
forskarvistelse i Tyskland väntade henne. Man började allmänt bland deltagarna oroa sig för 
huruvida någon båt skulle dyka upp för att hämta henne i tid och ta henne till en större by 
benämnd Muzhi varifrån båtar avgick till Salekhard. Detta förvånade mig. Bybor dök upp då 
och då, på nyfiket besök eller för att sälja fisk; varför kunde inte en tid för båtavhämtning 
avtalas med någon av dem? 
De besökare som kom brukade Natalia guida längs schaktet. De flesta var män. yngre och 
äldre, och ibland följde något barn med. Jag lade märke till att de kvinnor som kom vanligen 
hade på sig blommiga sjaletter och långa kjolar. En gång kom en kvinna man tycktes ha 
väntat på, Albina, som om jag förstod det rätt var någon form av etnolog och som Natalia 
länge talade med uppe på kullens krön. Senare fick jag veta att hon där uppe offrat några mynt 
till jorden, som kompensation för att vi störde den med vårt grävande. Det var bara några få 
av oss, såsom Kostia, Natasha eller Anna, som förutom Natalia brukade prata med dem; jag 
som inte ens kunde ryska kunde förstås bara hälsa och le och se snäll ut. Vid ett tillfälle sade 
en besökande man något till mig. Jag svarade "jag inte talar ryska, jag Sverige·• på ryska, 
varpå mannen sade något som, fick jag en känsla av, inte var vänligt menat. Det var under 
grävningen och jag frågade någon, jag tror Natalia, vad hans ord betydde. Men hon slog ifrån 
sig, sade bara att det inte var något att fästa sig vid. Ingen ville översätta. 
Någon av de sista nätterna innan Marina reste vaknade vi med ett ryck av hästarnas 
springande hovar tätt intill; en lång stund hörde vi dem rusa fram och tillbaka genom lägret 
innan ljudet av deras hovar avtog. Det var det sista vi hörde av dem. De tycktes ha dragit sig 
allt längre in i skogen och visade sig inte mer. De tillhörde byborna fick jag veta och 
användes i transportsyfte under vintern, som riddjur eller förspända framför slädar. Förutom 
de många fiskstim som brukade pila ut från stranden då man gick ner till vattnet eller de minst 
lika många fåglar som knappt ville flytta på sig då man närmade sig såg vi inte till många 
andra djur. En stor råtta kunde undersöka avfallsgropen eller "Golden House". Men vissa 
nätter hörde vi hundskall, inte från byns håll utan från skogen västerut. Marina och jag, som 
brukade finna nöje i svenska och ryska jämförelser till långt in på natten, fantiserade om en 
förvildad hund eller bybor på nattliga vandringar. 
En dag kom en båt och vi stod i en avskedsklunga på stranden och vinkade farväl till Marina, 
och till Kostia som också skulle fara för att hämta sin son från tåget men återvända om några 
dagar. De satte sig i den bortglidande båten som först inte ville starta, två svarta prickar mot 



28 

solen, och Tyskland tycktes mig för tillfället så avlägset att det knappt gick att föreställa sig. 
Någon hade plockat en stor shishka, kotte, och gav mig den då vi gick tillbaka. Sasha och 
Daniel som var rädda att jag skulle känna mig ensam då Marina farit skyndade sig att ge mig 
teckningar i present och smuggla in en skål av de beska blå bären indränkta i socker i tältets 
absid. 
Samma dag, mitt under grävningen, kom en ny båt. Bredvid mig slängde Vasha ifrån sig sin 
balja, vrålade "maaamaaa!" och störtade nerför slänten. Från alla håll kom folk skyndande till 
båten och jag förstod att det var Tatiana, expeditionens osteolog, som kom och skrattande 
hoppade ur båten med två tårtkartonger svängande i en påse för att omfamna kollegor och 
släktingar. Ulyana flyttade in i mitt tält och osteologen flyttade in till sitt syskonbarn Tania. 
"Nu får Ulyana bli din officiella vän istället för Marina", menade Natalia. 
Tatiana bö1jade snart gå igenom den stora benmängd vi grävt upp, sittande bredvid 
förrådstältet vid ett litet bord täckt med samma guldfolie som prydde "Golden House". 
Bredvid henne hade numera också Natasha sin plats. Metodiskt gick hon igenom artefakterna 
en efter en. I en av de färgglada skrivböckerna beskrev hon och ritade av sådana som var så 
sköra att de eventuellt inte skulle klara transporten till Jekaterinburg. Hon hade förklarat att 
hon var specialiserad på något jag i brist på bättre översatte till "spårologi", vanligen upptagen 
med att genom mikroskop söka efter slitspår på svårtolkade bruksföremål av trä och annat och 
på så vis uttyda deras funktion. Därför brukade man kalla henne "Miss Marple", skrattade 
hon. Sedan föremålen fått torka paketerade hon och Masha dem väl för hemfärden, i folie 
eller i mossa som samlats på en presenning och var praktisk då den tillät dem att andas 
samtidigt som den sög åt sig fukt. Då jag frågade henne närmare om hennes detektivarbete tog 
hon fram vissa näverföremål och förklarade vad hon trodde de kunde vara resterna av, såsom 
en gång underlaget till ett barns vagga. Näverbitarnas mönster, som kunde vara bemålade med 
blod, kunde lika ofta vara ristade i näver som rökts förklarade hon. Jag fick också veta att 
smala, ungefär en och en halv decimeter långa och i bägge ändar spetsiga trästycken, vilka vi 
fann i stor mängd, liknade fynd gjorda på en annan arkeologisk lämning. Natalia trodde 
därför, menade Natasha, att det kunde röra sig om bågar för barn. På samma vis kunde de små 
träpilar vi grävde fram vara pilar för barn. 
En kväll efter middagen formade Ljosja ett rör av papper och började blåsa ett pepparkorn 
över bordet. Flera timmar senare slutade natten någonstans utanför tältet med att flertalet av 
oss stod inkrånglade i varandra i en rysk ringlek. Morgonen därpå, det var lördag morgon, 
förstod jag redan innan någon hunnit översätta på ansiktsuttryck och skrattsalvor att 
föregående kväll livligt återupplevdes. Utan att jag riktigt visste hur utvecklades pratet vidare 
till att plötsligt gälla vårt grävschakt där flertalet tycktes besitta en åsikt kring Natalias och 
Annas skräpförslag och överrösta varandra med ett svar på gåtan varför sluttningen var så full 
av trä och näver men så tom på annat; fynd av sådant som keramik eller exkrementer eller 
annat man kunde förvänta sig i en ansamling av skräp lyste verkligen med en förbryllande 
frånvaro. Natalia påminde med hög röst att vi inte kunde veta vilken lutning sluttningen hade 
haft. Hon satte in den funna idolen i avfallsbilden genom att föreslå den som tillverkad i syfte 
att blidka något gudaväsen och ge lycka i något hänseende, en önskan som sedan, menade 
hon, kanske inte hade uppfyllts varför man då skulle ha valt att kasta bort den. Kanske var alla 
träföremål, slog mig en tanke, saker som aldrig gjorts färdiga? Med ens kom Tatiana 
triumferande in i tältet. I handen höll hon en tand och en liten benbit; tanden, förklarade hon 
ivrigt, kom från en tamgris. Om den var relativt ung var detta i och för sig inte så konstigt, 
eftersom chanter under 1700-, 1800-talen tagit till sig dessa djur genom kontakterna med 
ryska handelsmän. Om den däremot, översatte Anna bredvid mig, var äldre än så skulle den 
vara ganska intressant... Benbiten kände jag igen som den lilla förkrympta ''hand" någon 
hade hittat tidigare; den visade sig, tror jag, vara ett handlovsben från f'ar eller get med ett 
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genomborrat hål. Tatiana menade att den burits som amulett, slängts och sedan deformerats 
genom att passera genom magen på en hund. 
Olika träkonstruktioner framträdde inom allt fler delar av schaktet som gav upphov till 
diskussioner. Så visade sig exempelvis ungefär mitt i schaktet en rad av intill varandra 
liggande timmerstockar, snett utstickande ur sluttningen som här bestod så gott som enbart av 
huggspån; frågan var nu om dessa ursprungligen legat så eller om de tippat omkull? Över de 
översta och till en del också de näst översta rutorna löpte en konstruktion av både liggande 
och stående rester av, till en del ganska smala, timmerstockar som bredvid varandra såg ut 
som en slags trekantig inhägnad; kunde det vara fråga om ett slags byggnad, ett hus? Eftersom 
jag oftast grävde här uppe sysselsatte mig denna tanke, framkastad av Natalia vid något 
tillfälle, särskilt mycket. Om det var fråga om en byggnad, ett rum som avgränsade ute och 
inne, borde kanske grävmaterialet se olika ut på olika sidor om timmerresterna? Vid en 
närmare iakttagelse tycktes mig plötsligt områdena med huggspån till största del ligga på de 
sidor om timret som i så fall skulle betecknas som utomhus. De sävliknande strån som såg så 
hopflätade ut verkade däremot, noterade jag med stigande intresse, koncentrerade till insidan, 
till ett av trekantens hörn. Kanske kunde det vara värt, funderade jag vidare medan jag lyfte 
fram en pil, en eventuell pilspets, otaliga renhår och, i samband med detta, två blöta 
läderbitar, att ta jordprover här? 
Under denna dag bad jag äntligen Masha förklara nivilirens funktion närmare. Sedan vi på 
vanligt sätt ursäktat oss i munnen på varandra ett tag var jag slutligen fullt införstådd med 
instrumentets principer. Jag kände mig märkbart lättad, beklagade bara att jag inte behärskade 
siffrornas ryska uttal. Samma dag anlände ytterligare en av expeditionens specialister, en 
etnolog från Novosibirsk vid namn Arkadij som jag snart fick veta var specialiserad på den 
del av chanternas och mansernas materiella kultur som berörde den religiösa sfären. Med 
honom följde en kvinna, Galina, vars specialområde var chanternas religiösa sånger och 
traditionella musikinstrument. Efter middagen delades deras medhavda våffelchoklad, vilken i 
vår chokladbristtillvaro tycktes mig himmelsk, omsorgsfullt och under allmänt överinseende 
upp i tjugotvå likadana bitar. Därefter höll Arkadij ytterligare ett av våra seminarier. Med 
hjälp av föremål han lyckats köpa i olika byar, tänkta att ingå i en planerad utställning på 
museet i Salekhard, redogjorde han för trosföreställningar levande under 1700-, 1800-talen; 
efterhand förstod jag dock alltmer att många av dem var relevanta också för vår tid. Natalia 
översatte viskande i mitt öra medan en okänd gudavärld växte ur föremålshögen: 
Djurfiguriner som inlindade i tyger användes för önskningar om exempelvis bättre jaktlycka. 
Djur av tenn (tidigare näver) vilka måste offras sedan av misstag ett heligt djur dödats. 
Trämasker burna av jägare under björnfesten för att inte björnen ska kunna urskilja den 
person som fällt honom. Beskyddande blyfiguriner i djur- eller människoskepnad, en av de 
sistnämnda för omhändertagande av en av själarna efter dödsögonblicket; kvinnor anses ha 
fyra, män fem själar och av dessa anses en vara reinkarnerad från en avliden släkting. Denna 
själ inträder i ett barn då det är nyfött; då jag frågade fick jag veta att man var medveten om 
vilken av släktingarna som reinkarnerades. Ett tygstycke och en tyghjälm i rött och svart, 
använda i samband med renoffer och prydda med en stiliserad ryttare till häst vilken för ett 
ögonblick förde mina tankar till Överhogdalstapeten på Jämtlands Läns Museum. Figuriner 
ofta bestående av enbart ansikten täljda i trä och klädda, ibland helt överhöljda, i små jackor 
eller tröjliknande klädnader klippta och sydda på speciellt sätt av speciella tyger; 
familjeandar, av vilka det enligt Arkadij existerade många, bland annat förvarade på heliga, 
hemliga platser. Platser som, inflikade Natalia, var förbjudet område för främlingar och 
kvinnor. Figurinerna var i de flesta fall behängda med tygremsor och rasslande, klingande 
saker såsom bjällror och mynt. En av dem gick klädd i svart; en ande från underjorden. 
Ytterligare andra hade till min överraskning klädnader som påminde om ryska officers- och 
tjänstemannajackor från tidigt 1800-tal. Sablar och andra vapen från den ryska 
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officersmakten, behängda med tygremsor och mynt, kunde dinglande i ett snöre sia om 
framtiden. En rysk kyrkoduk med intorkade blodspår av renoffer illustrerade religiös 
sammansmältning. Ett stort fat av silver som visade en uggla stående på en ren och en fågel 
som flög bredvid hade, om jag förstod det rätt, hittats i Voykarski Sor; san1mansättningen 
ansågs intressant då ugglan sades vara en symbol för denna region och de övriga djuren 
symboler för andra regioner. Föremålen kunde vara två-, trehundra år gan1la. ibland ännu 
äldre, men bevarade genom generationer "användas" ännu idag. 
Föremålen gick runt. Jag skrev av en sida med litteraturhänvisningar i en av Arkadijs böcker 
och hoppades, bland all ryskspråkig litteratur, att hemmavid kunna hitta åtminstone någon 
bok översatt till engelska. Anteckningarna kändes som vanligt orediga och jag hade en vag 
känsla av att bara ha hört en bråkdel och förstått en ännu mindre del av denna främmande 
världsbild och dess ritualer. Arkadij var, sade man mig, en av de främsta expe11erna på sitt 
område och talade både chant och mansi; under den efterföljande fisknatten (han och Galina 
hade med sig fisk från någon by) höjde han en skål och jag lärde mig av honom att ord vilka 
klingade som jam n6mensen betydde "gott tänkande" på chant. Natalia sade att jag, om jag 
ville, kunde ta bilder av alla föremål. Dagen därpå ställde jag därför upp dem framför min 
kamera. Kontakten med dem mot händerna kändes intim. Omedvetet berörde jag de starkt 
luktande sjoken av tyg, träkropparna och dinglande mynten med yttersta varsamhet, som om 
jag av misstag kunde råka vanhelga någon av dem. Natalia kom med fler föremål ur Arkadijs 
tält som jag fick fotografera. Det var bland annat en nästan tvåhundra år gammal ryttare till 
häst av papier mache, en leksak för ryska barn; här i området vördades den som den störste av 
alla gudar eftersom denne gud ansågs sitta till häst som en ryttare. Jag fick veta, och åter kom 
jag att tänka på Överhogdalstapeten liksom på asarnas Oden, att Arkadij funderade på ett 
eventuellt samband, kanske främst förlagt till järnålderstid, mellan nordvästra Sibiriens 
tradition av trosföreställningar kring gudomliga ryttare och dylika trosföreställningar i 
Skandinavien. 
Jag fick en bok av honom, författad bland annat av honom själv, som till vissa delar innehöll 
text på engelska och i detalj redogjorde för i huvudsak mansers men också chanters gudavärld 
och ritualer. Boken tog i synnerhet upp särskilda, heliga tygstycken, så kallade jalpen ulama, 
vilka sades finnas i så gott som alla chanters och mansers hem. En sådan, sade boken, sys 
efter många föreskrifter inför varje nytt stadium i familjens liv, alltid manifesterande guden 
Mir-susne-khums beskyddande funktion; detta, läste jag, var guden som satt till häst, vittberest 
och jämförd med den iranska mytologins Mithragestalt. Jag satt bredvid tältet, på ett 
sittunderlag för att komma bo11 från markens kyla, stålsatte mig mot de flygburnas bett och 
läste om förfädersandar vilka beskyddar hela byar, om familjeandar tillägnade särskilda 
platser i huset, om offer som skapar kontakt mellan människor och andar. Om itterma, 
avbilden av den döde tillverkad av flisorna ur husets heliga vägg för förvaring av själen på 
väg att reinkarneras. Om Numi-Torum, den övre världens gud, om hans fru Kallas '-ekwa, mor 
till Mir-susne-khum och viktig modergudinna i mellanvärlden. Om hennes syster. Eldmodern 
Naj-s 'an' eller Naj-ekwa, om Kul'-oter i underjorden, om den osynlige Samsaj-ojka vars 
klädesplagg måste vara svart (Gemoev & Baulo 2001). 
Gudanamnen snurrade och gav mig en diffus känsla av att vara någon slags utomjording, på 
besök i en främmande värld för att gräva upp och låtsas förstå komplett okända tankesätt och 
levnadsmönster. Jag stängde boken om de knottfyllda sidorna och gick in i mässtältet där 
Tatiana och jag skulle diskutera mina eventuella jordprover. Då hon inte alls förstod engelska 
fungerade Natalia som tolk åt oss. Samtalet började liksom vid mitt tidigare samtal med 
Natalia kring jämförelser av det svenska och ryska universitetssystemet. Det blev långt och 
flera gånger tycktes mig uppgiften att förklara alla omständigheter övermäktig, som om 
missförstånden denna gång var alltför tilltrasslade för att kunna redas upp. Bromsarna kröp 
oupphörligt in i ögonen. Då vi avslutade var jag inte riktigt säker på Tatianas åsikt kring 
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korsanalysering eller tankar kring mig som skulle genomföra dessa eventuella provtagningar 
och analyser. Hur som helst skulle jordprovtagningen ske i slutet av grävningen, då alla 
profiler skulle· finnas framgrävda och vara avritade. Jag återvände till grävningen. Sittande på 
huk i kölden tycktes mig funderingarna kring den eventuella byggnaden nu barnsliga, naiva, 
en lek av den okunniga utomjordingen. Schaktet, de förvirrande lagerföljderna, fynden som 
kanske var rester efter itterma eller någon björnmask eller något annat jag aldrig skulle kunna 
gissa mig till, allt tedde sig med ens alldeles för komplext och obegripligt. Var jag ens, 
tvivlade jag, kapabel till att ta de prover jag ordade om? 

Slutord: Som först kan lyftas fram de chantiska trosföreställningarna så som de kommer till 
uttryck i Arkadijs seminarium • och bok vilka kan jämföras med bilden av samma 
trosföreställningar återgivna· av Balzer. Då hon beskriver etnisk interaktion hos chanterna 
genom en analys av detta folks historia av rysk interaktion väljer hon att på basis av 
etnicitetsteorier syftande på psykologiska faktorer förklara återfödelsekoncept och 
björnfestivaler som stimulans och symbol för etnicitet liksom hon beskriv,er återuppväckta 
ritualer som "/ .. ./centrala för uppehållandet av chantisk etnicitet/ .. ./." (Balzer 1999:201 f, 210. 
Egen övers.). Som synes tonar Balzers trosföreställningar bredvid Arkadijs fram i skarp 
kontrast. De antydningar om främmande tankesätt som trosföreställningarna präglas av hos 
Arkadij lyser hos Balzer med sin frånvaro. Eller med andra ord: i hennes redogörelse tycks 
förekomma exempel på sådana, såsom en återgivning av en mans beklagan över sin förlorade 
förmåga att spåra borttappade ting i drömmar (Balzer 1999: 168). Dessa återges dock i andra 
sammanhang, kommenteras inte, synes gå henne förbi. Varför? Vad kan skillnaden i deras 
synsätt tänkas bero på? Och vad kan de ge för följder för den arkeologiska bilden? 
En annan aspekt att dra fram i sammanhanget är konsekvenserna av den förförståelse Arkadijs 
närvaro innebar. En positiv sådan kan föreslås i en ökad spänning vilken torde följa i den 
ökade kunskapen, en spänning som i sin tur uppmuntrar till fortsatt grävning. Samma kunskap 
kan naturligtvis också ses ur negativ synvinkel, såsom begränsande för kreativiteten i den 
egna tolkningen liksom, om alltför överväldigande, också hämmande för själva lusten att 
gräva. Närheten till och hopblandningen med chanterna och arkeologin som i sin tur en hjälp 
åt etnologin och dess insamlande av etnomaterial kan förvisso också ses ur skilda synvinklar. 
Den osäkerhet folk uttrycker i samband med huruvida en båt ska anlända i tid kan också lyftas 
fram; i vilket ljus kan sättet gentemot chanterna sättas in? 
Till sist: I fynden av textilbitar 
eventuellt tillverkade av 
brännässlor, i en kontext av 
levande brännässlor i schaktets 
närhet liksom av Natashas 
påminnelse om klädtillverkning 
av dem, kan en nära relation 
mellan nutid och dåtid föreslås 
skymta. Detsamma kan sägas om 
de förkolnade kottfröna, närvaron 
av cembratallens kottar liksom 
min tanke på hur de använts till 
mjölkframställning. Bara helt 
kortsiktigt, som en knappt 
skönjbar detalj; men kanske ändå, 
i den plötsliga samtidigheten, med 
konsekvenser av viss betydelse? 

Fig. 10. Silverfatet i Arkadijs samling. 
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Kapitel 5 

":f'loden iir hiir fdf av krökar I .. I~ har en liten myssa dyft UJ'J', J'å ryska mashka, som sticker 

ännu värre. :;f{an kan inte unafomma dem. man .JÖT UJ'J' en rökefal . . I, foraiirvar man sts sina 

ö,yon, men utan den fan man inte arlieta fira. :;f{an Ji/ir mycket nervös. " 
(U. T. Sirelius i nordvästra Sibirien den 26 juni 1898. Sirelius 1983:36. Egen övers.) 

"'Juc!i'ari. ~allar ryssarna aet li'os aem torfaae ocli'i tiirninsar sfur:na liröa, som ae använaer istället 

for sko171or. Det är anmiirfninssviirt, att samma torfade lirö<ij'orm, som i rifet ~ver~e, som sörs av ri!J 

och vete, som iir )'fatta, run<ta,. tunna som fafor/ . . /, som av den svensfa affm'?,Jen faffas knäckeliröd, 

Ja.J insenstans li'ar sett ocfi' funnit forutom lios ae siliirufa tatarerna ocli i ~verise- " 
(Ur Phillip Johann von Strahlenbergs encyklopediska samling från 1730. Strahlenberg 1975:421. Egen övers.) 

~·"\·.~ --·-----------._ .. , ____ ~--

Fig. I I. Mannen från byn som rensar sina nyss uppdragna fiskar. 

Fig. 12. Natalia (i huckle) och Arkadij (i randig mössa) diskuterar vid schaktkanten. 



Fisknätter 

I vilket vi skaffar grävrutin samt ser på film, natten 
trollbinder några nattugglor, en gammal man rensar fisk och jag dödar knott 

med hjälp av Sirelius och flygande besök överraskar. 
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Det påminde om något slags tvinnat rep; hampa? Jag höll upp mitt fynd och visade. Någon 
trodde på rep, någon annan på något annat, en tredje var mer tveksam. Natalia reste sig från 
rutan hon grävde i nedanför: "Koprolit!" konstaterade hon, "hundskit!" Alla äcklade sig 
förtjust och bara osteologen Tatiana som grävde bredvid mig och jag. med det 
miljöarkeologiska perspektivet i bakhuvudet, var högljutt överens om koproliters stora 
informationsvärde. Den sparades dock inte. 
Jag befann mig i sluttningen; sedan ett antal dagar tycktes undersökningen alltmer 
koncentrerad hit, förutom den ständigt pågående grävningen i sänkan. Nedanför den ruta jag 
fann svärdet i övergick den stora trämängden till renare jord; krönets och sluttningens 
sammanpackade träflis och koncentrationer av huggspån fortsatte dock djupare utan att mattas 
av. Schaktet uppvisade i sluttningen en allt tydligare "lutning" åt söder; lagret (som ännu 
betecknades som lager två) följde inte en horisontell linje och jag undrade om det kunde ha 
samband med en större försänkning i kullens västsida. Samtidigt tycktes mig lagret svårt, ja 
omöjligt, att urskilja från lagret under; hur djupt jag skulle gräva i varje grävomgång fick jag 
aldrig riktigt klar uppfattning om. Dagen innan, under onsdagen, hade jag börjat att för mig 
själv skissa upp schaktet, rita ut konstruktioner, beskriva stratigrafin. Det så kallade huset 
ägnade jag inte längre så stor uppmärksamhet även om tankarna kring det höll i sig. Så 
noterade jag automatiskt, då jag under tisdagen gjorde ett fynd av en idol, att den låg alldeles 
utanför vad jag börjat betrakta som dess ingång. Idolen liknade Volodyas fynd med den 
skillnaden att denna med sin mer utsvängda istället för raka form och bröstliknande 
utbuktningar vid axlarna tycktes kvinnlig. Den var ungefär tio centimeter hög. hade huvud 
och kropp, halva armar, inga ben och platt baksida. Arkadij, som brukade lägga ifrån sig sin 
skärslev för att studera och kommentera vissa av de fynd vi gjorde, förklarade det sistnämnda 
med att man vanligen förvarade dessa idoler liggande i en låda. Han pekade på den toppiga 
huvudformen som han menade skulle efterlikna en krigares järnhjälm. Ansiktets avsaknad av 
mun var för mindre idoler ett vanligt kännetecken och den skurna romben nedanför huvudet 
vanlig på heliga föremål som symbol för livslinjen. Zickzackmönstret som löpte i rader över 
kroppen hörde av tradition till denna region sade han, men i sin helhet var denna slags idol ny 
för honom. Efter det första fyndet hade fler idoler kommit i dagen. Ändå blev jag häpen över 
att göra ett nytt idolfynd dagen därpå, inte långt från den kvinnliga. En manlig variant som 
tycktes halvfärdig. Någon annan fann en idol i sittande ställning. Förutom dessa gjordes 
många andra fynd och ropet "artefaaakt!" hördes om och om. Så kom exempelvis ett 
träföremål i dagen tolkad som eventuell skridsko, Volodya fann sitt hillebardliknande 
minivapen nummer två (inte långt från den första) och Ulyana plockade upp en halv, rikt 
ornamenterad träkam. Föremål av brons och järn hittades då och då men keramik lyste fortsatt 
med sin frånvaro. Samtidigt låg tankarna på silverfatet någonstans i bakhuvudet och hägrade: 
tänk om ett sådant plötsligt skulle dyka upp? Asagudar och fibulor svävade framför mig; 
fanns under mina händer spår av nordiska vikingar? De flesta fynd tror jag dock utgjordes av 
de "okända", de svårtolkade, ofta av trä eller ben eller näver, skurna och mönstrade, ibland 
avbrutna och omöjliga att förstå sig på. Såsom en träpinne som delade sig i två spetsar likt en 
eldgaffel, en avlång träplatta med rundad knopp eller något annat. Efter mitt andra idolfynd 
benämndes de av Anton skämtsamt "abstract idols". Jag fann något tunt, genomskinligt, som 
visade sig vara glimmer och Anna intresserat noterade eftersom hon hört att fönster föIT 
kunde tillverkas av sådant. En annan gång plockade jag upp något i trä so111 senare sades vara 
en bit av en fälla; vetskapen om chanters och mansers traditioner och levnadssätt för att kunna 
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förstå det som grävdes ut tycktes mig allt väsentligare, liksom Arkadijs kunskaper allt 
nödvändigare. Kanske, funderade jag, kunde man koppla samman detta? Analysera jordprover 
i syfte att belysa traditioner? 
Vår tillvaro följde allt tydligare en schemalagd rytm. Frukost vid niotiden. sedan via 
förrådstältet för att hämta baljor och grävslevar, sittunderlag, arbetshandskar och all annan 
utrustning till kullen och tre timmars grävning som vanligen avbröts av att Daniel eller Sasha 
kom springande från mässtältet och vrålade "coffeebRRReak! ! !" med starkt artikulerande R. 
Ner till "tvättstället", en form av järngryta med självstängande hål i botten som man hällde 
vatten i och som upphängd i en björk var handtvättnings- och tandborstställe. Fikarast med 
svart te, kladdiga karameller och sushka, en slags väldigt hårda kex formade som ringar vilka 
jag upplystes om att ingen ryss kunde leva utan och vi hade med oss i mängder. Därefter 
ytterligare tre timmars grävning. Lunch vid tretiden och en dryg timmes paus då folk sov, 
tvättade kläder, plockade bär, badade vid en badstrand som blev allt bredare och gyttjigare allt 
eftersom Gornaja Obs vattenstånd obönhörligt sjönk. Om solen gjorde tältet oangenämt hett 
att krypa in i blev man tvungen att företa sig något eftersom myggmängden gjorde det 
omöjligt att sitta stilla. Under sena eftermiddagen hoppade vi ofta över fikapausen och grävde 
fram till klockan åtta och middagen och, om det var varmt, ytterligare dopp i floden. Ungefär 
var tredje kväll eldades i badtältet. Vi grävde alla dagar, också helgdagar, och jag fortsatte 
vanligen gräva också i sömnen. Förutom de två yngsta barnen deltog alla i grävandet, om än 
mer eller mindre intensivt beroende på hur mycket tid andra sysslor upptog såsom 
matlagningen för Julia eller bengranskningen för Tatiana. Tiden jagade på och man ville hinna 
så mycket som möjligt innan säsongen var slut. Anatolij hade på uppdrag av Natalia dock 
bö1jat teckna av artefakter ur en bok och satt upptagen med det i mässtältet ibland. Vashas 
uppgift blev snaii att tömma våra baljor med jord förutom att springa med hinkar till floden 
och sköta vattenhämtningen. Vi hjälptes åt att sysselsätta barnen som dock tycktes mig vara 
bra på att sysselsätta sig själva. Flera dagar i rad sprang de på alla fyra och lekte hundar och 
ett överblivet tält sattes upp nedanför schaktet som hundkoja. Bredvid förrådstältets utensilier 
blev min egen "personliga utrustning" bestående av mitt lexikon och mitt svenska myggmedel 
Mygga (som dock bara hjälpte mot mygg) också rutin och fick var morgon sin plats i vardera 
byxficka. 
Solen visade sig, det skarpa ljuset återkom och ur tälten drogs sovsäck på sovsäck ut på 
vädring; Ulyana och jag hade förutom de sovsäckar vi sov i ytterligare sex sovsäckar under 
oss och tre liggunderlag och hann vanligen aldrig dra ut allt förrän solen gick i moln igen. 
Med det förvånansvärt växlande vädret växlade också antal och varianter insekter vilka jag, 
trots att jag inte kunnat tro det i början, faktiskt börjat vänja mig vid. Jag lade märke till att jag 
slutat med det som jag kallade för det svenska sättet att slå efter mygg och bromsar; istället 
hade jag tagit till mig de andras sätt att kontinuerligt plocka dem från ansikte, kläder, ben och 
armar med den för tillfället lediga handen. Det ständiga stickandet blev något som hörde till. 
En hemtam känsla, konstaterade jag · inte utan viss stolthet samtidigt som 
myggmedelsflaskorna tömdes en efter en och man inifrån tälten kunde höra de omisskännliga 
duscharna från "Raptor" 1, de stora sprayflaskor som man redan innan ankomsten utrustat 
vaije tältpåse med. 
Från Salekhard hade en generator tagits med som bullrande gav ström till en medhavd dator 
på vilken Natalia, i ett av sovtälten med datorn på en stol, arbetade med författandet av en 
katalog för den kommande museiutställningen i Salekhard. Andra stunder drogs en sladd från 
generatorn genom lägret till en bergsprängare som snett nedanför schaktet underhöll oss på 
hög volym. Med ansiktet ner i jorden och Nautilus Pompilius, en populär grupp från 
Jekaterinburg, eller svenska E-type ringande i öronen gick vi igenom musiksmaker och 

1 Rysk motsvarighet till svenska insektsdödarmedlet "Radar". 
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filmer, böcker. ryska och svenska frukostvanor. Tania, som plockade upp nål efter nål 
tillverkade av järn ur krönets uppblötta träspån, reste sig och redogjorde dramatiskt för en 
kvinna som i vredesmod över sin make som aldrig kom hem kastat ut innehållet i sitt syskrin 
över kullen. Hon och Anatolij, som förvånad funnit en fastfrusen svamp, började berätta om 
den ryska nyårsfilmen som tycktes heta ungefär "Ödets ironi" och som hennes arga kvinna 
påminde dem om. Jag radade upp hampa och tygbitar vid rutans kant och kunde inte låta bli 
att fantisera över huruvida de sistnämnda hade utgjort en form av det slags "gudatyg" Arkadij 
upplyst om. Samtidigt återgav jag turerna i "Grevinnan och betjänten". Medan vi funderade 
över svårbegripliga fynd såsom en slags runda träpinnar avslutade med en tjock. rund, fint 
tillhuggen och slipad ände fick jag äntligen veta varför Astrid Lindgrens "Karlsson på taket" 
är så populär. Bredvid schaktet antecknade Anton i mitt lexikon Nautilus Pompilius' bästa 
låtar. Iulia och Ulyana upplyste mig om att ryska våffeldagen pågår en vecka och i mässtältet 
fick jag klart för mig hur det var på forna tiders pionjärläger. Grävtimmarna och stunderna vid 
mässtältets långbord proppade mig full med ryskt vardagsliv. Livliga diskussioner kunde 
uppstå sedan vi ätit. Ibland gällde de grävschaktet och sluttningen och Natalia himlade över 
folks tvärsäkra tolkningar men medgav att de om inte annat gav arkeologerna en bra källa att 
ösa ur! En gång gällde diskussionerna våra märkliga drömmar, en annan gång huruvida det 
var bra eller inte att ta med sig barn på expeditioner och om Sasha och Daniel mådde bra av 
det. Den så kallade engelskaovilligheten hade luckrats upp alltmer. Förvirrade mischmasch av 
ryska och engelska, tyska och Denis' och min lika urusla franska kunde uppstå där Denis 
vände sig på franska till Anatolij och Natalia började prata engelska med Sasha. Tack vare 
generatorn och datorn såg några av oss på film ibland (som var amerikanska med spår av 
originalspråket kvar under dubbningen och som jag därför kunde förstå). En kväll höll Galina 
ett seminarium om chanternas traditionella musik där första grävardagens upphittade 
musikinstrument gick runt och förklarades som en mer komplicerad variant av mungiga och 
vi lyssnade till inspelningar av sång vilket i mina öron lät SI}arlikt samiska. Det var bara äldre 
människor som sjöng. De unga, menade Galina, förstod oftast inte ordens heliga innebörd. 
Natalia höll ett seminarium om silverkärl och talade bland annat om skilda fyndgrupper av 
sådana i den nordvästsibiriska regionen. Här visade hon exempelvis på den äldsta gruppens, 
från 800- till 900-talet, avbildade hästryttare, tillkomna i en tid då, menade hon, hästar och 
hästridning ännu inte nått detta område. Kanske migrerade hästfolk norrut från sydvästra Ural, 
trodde hon, förfäder vilka så småningom blev hästridande gudar. Hon kom åter in på 
jämförelser med Skandinavien och berörde fyndet av den vikingatida fibulan. En kväll lekte 
några av oss en lek kallad Mafia där min okunskap i ryska äntligen var en fördel. En annan 
gång åstadkom vi en blixtlåskonsert med dragkedjorna på våra regnjackor. Kvällarna blev ofta 
sena. Plötsligt kunde någon ropa utanför tältet, vi tumlade ut och betraktade andäktigt 
rosavioletta moln och mörkgula skiftningar på den ljusa natthimlen. Skogen låg mörk och 
myggfri. Enstaka hundskall från "den förvildade hunden" i väster och avlägset sorl från byn 
och ljud av båtar förhöjde tystnaden. Någon sade då vi stod så, någon gång, att chanterna hade 
en helt annan dygnsrytm. Att de sov då vi klev upp men var vakna nu, eftersom detta var den 
bästa fisketiden. 
En gammal man från byn kom en dag med fiskar, av sorten sir6k, som han vittjat i nät som 
han hade en bit utanför badstranden. Han satte sig i gräset och började rensa dem och vi 
traskade ner från schaktet för att se på. Medan han växlade några ord med Arkadij och någon 
hämtade en emaljskål, salt och vatten drog han i snabba rörelser av fiskskinnen med tändernas 
hjälp, rensade och skar upp dem, lade bitarna i vatten och öste salt över. Ljosja filmade. Några 
av oss tog kort men jag undvek att fotografera då skinnen drogs av. Vi tog för oss av bitarna 
som i vissa fall ännu bultade av muskelryckningar och åt derri tillsammans med bröd medan 
mannen fortsatte rensa och bakom oss Enigmas gotiskt influerade "Mea culpa'' dundrade ur 
bergsprängaren som en slående kontrast. Senare stötte mig Anna i sidan och undrade om jag 
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ätit klart. Då jag nickade menade hon att vi skulle gå: med låg röst förklarade hon då vi 
återvände till schaktet att det var brukligt hos chanter att gå sedan man ätit nog men ohövligt 
att stå kvar. Att mannen, om vi gjorde så, skulle tro att vi ville ha mer och det hela utmynna i 
en förväntan från hans sida att bli erbjuden vodka. Han var redan smått berusad. Då Anatolij 
från krönet genom sin kikare fick syn på honom där han åter satt i sin båt och undersökte 
näten suckade Tania över de problem alkoholen gett de inhemska folken, vilkas kroppar, som 
hon menade, inte kunde bryta ner alkoholen på samma sätt som våra. 
En dag då den gamle mannen sneddade förbi schaktet och jag kom från andra hållet stannade 
han då vi möttes och sade något. Jag svarade att jag inte kunde språket, att jag inte var från 
Ryssland, men han skrattade bara och fortsatte prata. Jag vet inte om han förstod. Jag lyssnade 
till mannens obegripliga ord och kände utomjordingens gröna spröt växa fram i pannan ända 
tills Arkadij ropade något till honom och han tystnade och fortsatte ner till båten och for hem 
till byn. Ljosja följde med Arkadij och Galina på besök till byn en gång, och då de återvänt 
berättade han sittande bredvid schaktet, halvt berusad av vodkan de blivit bjudna på, att de 
besökt en man vars mor var född här, på denna plats. Förvånad fick jag veta att en by legat ' 
under våra tält. Han var inte säker, men förmodligen hade den försvunnit under sovjettiden, 
kanske på femtiotalet, då byar slogs ihop i syfte att centralisera. Möjligen, menade han och 
nickade mot byn, flyttade man kanske vissa byggnader dit. Men de flesta av byns hus idag var 
ryska. Inte särskilt intressanta. Mer typiskt chantiska byar fanns längre västerut. Men, sade 
han, man kunde se bergen från byn! Denne man och en annan de träffat hade presenterat sig 
inte bara med sina ryska utan också med sina chantiska namn; dessa sistnämnda hade varit 
orden för katt respektive någon slags fisk och var deras klannamn. 
Medan vi grävde upptogs mina tankar alltmer av matfantasier. Händerna lyfte fram järnslagg 
och renhår, frödepåer och näverbitar medan i bakhuvudet tankarna envist surrade om en 
frukost planerad att bara bestå av Delicatobollar. Dagboken upptogs alltmer av 
matbeskrivningar: "/ .. ./etnologen och Galina fick med sig rökt fisk och ett stort glas hjortron. 
Iulia hade gjort makaroner med svamp, och Lipjoska (som plättvariant); otroligt god middag 
med andra ord." ( d. b. 21 juli 2003 ). Matrasterna kunde inte komma nog fort. Liksom den 
schemalagda arbetsrytmen följde också maten vissa rutiner. Till frukost åt vi alltid gröt, till 
lunch soppa och till middag vanligen bovetegröt eller ris eller pasta, ofta med svamp som 
någon nästan dagligen plockade i skogen. Fisk åt vi naturligtvis ofta. Tallrikarna, som var och 
en hade fått sin bestämda av, skickades längs långbordet och efter maten skickades på samma 
vis våra muggar med te runt och sushka och karameller kom på bordet. Färska grönsaker eller 
frukt fanns det naturligtvis inte mycket av, men brödet från Salekhard höll sig till min häpnad, 
snart tre veckor efter att det bakats, och åts till maten. På bordet fanns alltid ketchup och 
majonnäs, sötad kondenserad mjölk och ett antal hemgjorda blandningar såsom 
peppan-otsmos (chren; ett av de ord som var nödvändiga att kunna). Där fanns också Kostias 
mycket starka senap som jag med någons tolkningshjälp bad att få receptet på; den kom på så 
vis att skapa ännu en lustig kontaktväg. De hemgjorda blandningarna förundrade mig liksom 
vanan att vid sidan om maten och brödet knapra på en vitlöksklyfta; de övriga var lika 
förvånade över hur jag kunnat leva ett helt liv utan den söta, kondenserade mjölken. Under 
fisknätterna sköljdes vodkaskålarna ner med den råa fisken, bröd, lök doppad i salt. Jag lärde 
mig allt mer om skålandets principer. Hur man på bästa sätt förlängde vodkasmaken, hur man 
som kvinna kunde ropa chut, chut! som betydde "bara lite" och vifta framför sin mugg inför 
påfyllning av nya skålskvättar. Fiskfjällen som fastnade på fingrarna, på muggen. bordet blev 
ett komiskt, retfullt återupprepande av grävschaktets evinnerliga dito; de ena genomskinligt 
blå, de andra bruna och sköra, lika kringflygande, irriterande omöjliga att fånga. Ett 
arkeologiskt fiskben fastnade i ärmen och stack mig en natt då jag lade mig att sova. Nya och 
gamla fiskfjäll lade sig i skorna. Lika beständiga var alla hjortronfrön som vi fann depåer av 
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och spridda rester av ungefär vid samma tid som hjortrontiden kom och vi stoppade i oss av 
bären ur en tiolitershink som bybor sålt och vi fyllde på ur skogen. 
De växlande vindarna åstadkom ofarbara vågor och ingen visste när Kostia skulle återvända. 
Men dagen efter att den gamle mannen rensat fisk kom han tillbaka, utan sin son som fått 
förhinder. Åter avbröt vi grävandet och skyndade jublande till tältet där vi slukade bitar av det 
nya bröd han tagit med sig i stora säckar. Natalia delade upp hans medhavda choklad åt alla; 
en bit tycktes mig full av livsnödvändig energi. Jag var trött i benen. Svalde mulna dagar 
mängder med knott och undvek att ta djupa andetag. I tältet slog jag upp min lånade Sirelius 
och försökte fördjupa mig. Det var svårt. Koncentrationen fastnade på myggduggandet mot 
tältdhken, som lät som regn men som jag för länge sedan lärt mig skilja ut. Jag försökte 
studera bilderna men kunde inte låta bli att fundera över hur många knott jag skulle lyckas slå 
ihjäl när jag i en oberäknelig stund tänkte smälla igen boken. 
En tredje gång avbröts grävandet när två stora fågelungar kom gående uppför schaktet. De 
klev över huggspån och fötter och skärslevar och vi gick successivt ur vägen tills de nådde 
krönet och såg ut som om de inte riktigt visste vad de skulle göra. Några sällade sig i en 
bekymrad grupp och undrade om de tappat bort sig. Någon hämtade ett kex. När Anton 
sträckte fram det mot en av dem hoppade den upp på hans arm. Sedan flög de, varken 
övergivna eller borttappade, in i skogen och folk kunde lättade återvända till sina skärslevar. 

Slutord: "Fisknätter", får stå som symbol för den sociala delen av tillvaron, kanske särskilt 
markant i orden kring rutiner och livsrytm. 
Åter kan en intressant motsägelse lyftas fram i min häpnad över mängden hemgjorda 
blandningar. En måhända liten detalj; men var placerar dessa överraskande vardagsdetaljer 
ryssarna inför mina ögon? Sannolikt kan de antas justera och flytta om, ändra till nästintill 
oigenkännlighet den ryska bild som burits med hemifrån. 
Koproliten som inte ansågs särskilt värdefull illustrerar en åter tankeväckande inblick, nu i det 
arkeologiska arbetet; antyder variation i en arkeologisk fokusering som inte tvunget behöver 
vara likadan överallt. I en jord som bevarar en stor mängd fynd kanske en koprolit kan antas 
minska i värde till förmån för annat? Dincauze konstaterar att miljöarkeologi ··; .. ./är aldrig 
lättare än vid/ .. ./komplett preservering av [en] lämning." (Dincauze 2000:318. Egen övers.); 
samtidigt riskeras kanske just av denna kompletta preservering miljöarkeologin att skymmas? 
I orädda fåglar och sällsam natthimmel blir vistelsens närhet till naturen åter påtaglig; men 
också i tröttheten, i det eländiga tillstånd i vilket jag inte kan koncentrera mig på min bok, i 
den ständiga insektsmängden: fenomen vilka inte torde lämna det arkeologiska arbetet 
oberö11? Den hemtama känsla insekternas närvaro tillskrivs kan dock också lyftas fram, 
stoltheten i uthärdandet. Ett uthärdande vilket på samma gång skulle kunna tolkas som ett 
växande in i, en plats i gruppen. Den påfallande insektsmängden förvandlas, blir markör, 
utöver sin faktiska betydelse symbol för någonting djupare. 
Vistelsen präglas av "lyxsaker"; den väl tilltagna mängden sovsäckar, tvättstället i björken, 
tillgången till musik och film, till otaliga flaskor myggmedel. Marinas ord om att vi i boendet 
skulle komma nära de forntida människorna tonar plötsligt fram i nytt ljus. Kommer vi, 
omgärdade av dessa moderna ting, verkligen dem nära? Av allt att döma står vi ändå med 
något ben kvar i vår egen tid, kanske inte så nära dåtiden som levnadssättet i förstone ger 
intryck av. Samtidigt måste dock påtalas expeditionens icke-ideologiska skäl till sin vistelse, 
allvaret bakom det naturnära levnadssättet, utformat inte på lek utan av tvingande skäl: 
förhållanden vilka torde utmynna i andra slags perspektiv än lekens sådana. 
Förhållningssätt gentemot chanterna kan åter illustreras såsom i kommentarerna kring 
förekomst av alkoholproblem. Vid en jämförelse ter sig den uppenbara avsaknaden av detta 
problem hos Balzer, trots att hon rör sig i samma geografiska område, som något märklig 
(Balzer 1999). 
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Konsekvenserna av Arkadijs närvaro förtjänar att på nytt lyftas fram, liksom orden om 
nödvändigheten av kunskaper om chanternas levnadsvanor då det berör den omtvistade frågan 
kring arkeologins användning av analoga resonemang dragna till nutiden och etnoarkeologins 
giltighet. Så kritiserar exempelvis Dincauze det analoga användandet då det bygger på en som 
hon menar överdriven bild av förhållandet mellan orsak och verkan och syn på förändring 
som avhängig endast yttre faktorer (Dincauze 2000:32, 65f, 500). En kritik anförd i samband 
med hennes argumentering för det miljöarkeologiska perspektivet och fokusering på 
relationen mellan människan och hennes omgivande miljö. Människan, hävdar hon, är inte 
någon viljelös varelse som enbart svarar på yttre stimuli; både hon och naturen kan välja 
mellan en rad alternativ som svar på förändringar, fria från all slags deterministisk 
lagbundenhet. Snarare bestäms svaren av den specifika kontexten vilket således gör dem svåra 
att förutse, gör ett analogt användande ohållbart och analog slutledning förenklad. I 
sammanhanget påtalar hon också faran i principen av det hon kallar "equifinality", ungefär 
"likadana slut", vilken grovt kan sägas gå ut på att till synes likadana förhållanden kan ha 
uppkommit på vitt skilda vägar; en princip som därför snarare än analog observering kräver 
undersökningar byggda på multipla hypoteser (Dincauze 2000:31 ff, 77f, 500ft). Frågan är 
dock om det är fruktbart att konsekvent hävda den ena eller andra ståndpunkten? Jag gräver 
fram en för mig helt främmande kultur i vad som kanske inte är, eftersom det är en 
förstagångsgrävning, alltför djupa tidslager; borde då inte i detta specifika fall Arkadij kunna 
bidra med en troligare tolkningsbild än jag? I en tolkning baserad på exempelvis jordprover 
vilka förs hem för analys kan frågas om inte risk för förenkling också kan föreligga, i det att 
mönster omedvetet söks i analysen inom ramarna för den invanda kontexten? I det att 
hemtrakten riskerar appliceras på det främmande området? Ett rent analogiskt resonemang 
skulle å sin sida, så som Dincauze påpekar, kunna innebära en fara: kanske resulterade 
Arkadijs närvaro i att vi lyssnade mer till honom, glömde se på vår omgivning? Att vi därmed 
befäste olikheter, exotiserade? Samtidigt tycks i detta skapas en tveksamhet inför tingen: ett 
speciellt sätt att betrakta dem, där de inte självklart kan stoppas i fack. En medvetenhet finns 
närvarande om att jag som grävande främling inte borde kunna förklara allt. Som gör mig 
lyhörd, i sin tur kanske en nödvändig egenskap för att inte bara undvika förenklingar utan 
också inse deras ofrånkomlighet. Etnologin har här kanske skapat ett djup åt jorden? Kopplat 
samman nu och då på det sätt Dincauze varnar för, ja, men i samma andetag inte heller skiljt 
dem åt? Undvikit skapandet av den gräns som skiljer på arkeologen sittande ovanpå och det 
arkeologiska materialet begravet under en ogenomtränglig jordyta? 
I närheten till naturen skulle kunna skönjas små förskjutningar i rums- och tidsbild; i den ljusa 
natten går de flesta av oss sent till sängs. Under vår vistelse hinner vattenståndet i Gornaja Ob 
sjunka och hjortronen mogna. Detaljer vilka förslagsvis, till viss del omedvetet, påverkar 
tidsuppfattningen och får den att, kanske automatiskt och bredvid medhavda klockor, följa 
naturens rytmer eller variationer. Kommentaren kring chanternas annorlunda dygnsrytm 
verkar för tillfället kunna gälla också expeditionen själv. Bredvid de schemalagda 
grävtimmarna förflyter tiden i miljöns förändringar vilka i sin tur påverkar matbordet; vi äter 
hjortron som samtidigt markerar att vistelsen närmar sig sitt slut. Mat blir lika med tid, en tid 
som följer växlande men i sinom tid återkommande årstider och därför istället för utsträckning 
in i oändlighet följer årets cirkel och återkommer som det. Samtidigt som jämförelser således 
kan dras med situationen på hemmaplan, där i stort sett samma matvaror finns tillgängliga året 
om och maten på så vis befäster det moderna samhällets linjära tidsbild, vill jag naturligtvis 
inte dra långtgående slutsatser ur detta. Expeditionens treveckorsvistelse är i sammanhanget 
alldeles för kort, föränderliga matvaror ur naturens skafferi få bredvid medhavd proviant. 
Ändå: kanske är de enstaka detaijerna av betydelse? 
Varför vill jag inte fota den fiskrensande mannen då han drar av fiskskinnet med tänderna? 
Här kan jämföras med en bild arkeologen Grahame Clark använder som illustration till 
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resonemang angående tidsmarkörer baserade på årstidsväxlingar (Clark 1994:45f); omgiven 
av säsongens grönsaker avporträtteras en försäljerska tillhörande ett naturfolk. Frågan är 
emellertid: ser betraktaren den tänkta illustrationen eller skyms denna av försäljerskans 
halvnakenhet? Som överröstar grönsakernas budskap i sitt meddelande om olikheten mellan 
kvinnan och betraktaren? Om, således, på liknande vis fiskskinnets avlägsnande avbildats, 
hade den bilden illustrerat fiskrensning eller olikhet? 

Fig. 13. Anna vid det behändiga tvättstället! 

Fig. 14. Natasha i färd med att beskriva ett större näverfynd. 
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Kapitel 6 

":ilen trots allt e,for ja:; via min li'emfcmst det samma som fore:1ående såns. Xn [änsl a av vemoa och 

!ief!ämnins !ila11aade sfr islä<{jen. fJiyss hade ja:; levat,pådestoraslätternaochi de omätli;Ja 

ödemarferna, och nu var ja:; lommen till fufturens marfna<lstors. " 
(Kai Donner om hemkomsten efter en resa i Sibirien vid 1900-talets början. Donner 1918:217) 

"/ .. /st!.9 mi;J .efälv i den stora ~e:Jeln,på tt!Jtcafetten 7!Yss: ej, det var län se seaa11 ma11 st!J sf;J .efälv/ 

/ .. Nvålasfen full av aöaa fnott. JVUn ylletröja luftar °itst- Y°cyfar/ . . / :{,år morse när ja:; for 

sistasånsen sic[ till mitt !ia<Utäffe, satt tvåft!Jlar i ena liusfen I .. I :l5e var ulli;Ja. ~~ini den ena 

fr!Jelns ö,Ja. ~t!J vift och csfulasfollt ut. " 

(Antecknat på tågresan Labytnangy-Moskva. Ur min dagbok den 29 juli 2003.) 

Fig. 15. Ett antal jordprover på tork. 
·~ --- -- 1,·-- ---•· 

Fig. 16. Avsked på kajen i Salekhard. 



Uppbrott från landet med mensskydd i näver 

Hur grävningen avslutas samt en toalett skapas, 
jag tar )ordprover och får ont om tid.flaggstången bryts 
och en kvinna med tidningar uppenbarar sig, vi drabbas 

av asfaltchock och Julia av krokodildrömmar. 
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Just när kartonger och lådor och ryggsäckar hade stuvats och minibussens bakdörr slog igen 
ropade jag till och pekade; på båten, under en segelduk, låg kartonger kvar. Bland dem min 
egenhändigt tejpade, med de jordprover jag tagit, torkat, paketerat och ömmat för som en 
överbeskyddande moder. Skulle de inte med?! 
Nej, det skulle de inte. Enligt Volodya skulle dessa kartonger ligga kvar på båten och tas till 
Jekaterinburg på något annat sätt. Vi fåtaliga som blivit kvar i vår decimerade grupp satte oss 
i bilen. Jag kastade en sista skymt bakåt. På båten, den skrotfyllda kajen, floden. På min lilla 
kartong inbillade jag mig, fastän jag inte såg den längre. 
En av mina första bryderier tidigare, under fredagen, var hur många jordprover jag skulle 
inhämta. Det var fortfarande oklart på vilket sätt de skulle ta sig till Sverige; skulle jag stuva 
dem i ryggsäcken, och hoppas på att ta dem, olagliga utan det tillståndspapper jag aldrig hann 
få före avresan, förbi både ryska och svenska tullkontrollanter obehindrat? Jordprover för 
fosfatanalys var små. Men någon sade att fosfatanalyser var problematiska i permafrostjord. 
Analyserna kunde bli felaktiga. Och med tanke på våra träjordar, alla frön och bevarade 
svampar och grästussar, makrofossil konserverade av isen, var naturligtvis makroprov det 
ultimata alternativet. För makroprov visste jag dock att minst två liter jord rekommenderades. 
Jag insåg att jag i min ryggsäck knappast skulle få plats med mycket mer än ett eller ett par 
olagliga prover. Natalia skakade på huvudet. Ett alternativ var att hon skulle försöka skicka 
dem i ett paket. Men hon hade aldrig gjort sådant tidigare och utgången skulle bli oviss. Jag 
sade att jag, för att inte försvåra för henne om vi valde detta sista alternativ, kanske inte skulle 
ta alltför många prover. Men hon tyckte inte att det spelade någon roll. "Prol?lemet är om ett 
paket går att skicka eller inte", sade hon. "Paketets storlek spelar ingen roll". 
Men ingenting bestämdes. Och frågan om antal prov hängde kvar. I bakhuvudet ekade de 
miljöarkeologiska läroböckerna. Tydligt hörde jag Dincauze poängtera frågans koppling till 
ordet varför. Varför ville man ta jordprover? Vilka frågeställningar ville man låta dem 
besvara? Jag visste att hon hävdade att antal prover, liksom också vilka slags prover och var 
de skulle tas, var beroende av varje specifik grävsituation och att inga färdiga "recept" kunde 
ges. Som följd av detta angav hon inga antal. Jag brydde min hjärna och frågade mig om jag 
skulle hålla mig till mitt "hus" på krönet och frågan om ute och inne. Då hade jag en 
frågeställning, men jag visste ändå inte hur många prov jag skulle ta. Jag _påminde mig min 
tidigare tanke kring användning av jordprover för belysande av traditioner. Men ingenting 
användbat1 ramlade fram. Tatiana visade mig var hon tagit eller planerade att ta sina prover, 
på skilda platser i de stratigrafiska följderna. Hon pekade ut var jag kunde ta mina, ett stycke 
bredvid hennes. Visade mig var påsar fanns, plåtetiketter, förklarade hur hon brukade gå 
tillväga. Eftersom hon inte kunde ett ord engelska utvecklade vi ett språk av hummanden och 
pantomim som förmodligen skulle fått en utomstående betraktare att fnissande vika sig 
dubbel. Men vi hade inget val och språket var ytterst seriöst. Det var en het och solig fredag 
och jag följde henne ner i sänkan och upp på krönet och lade hennes gestikulerande 
anvisningar på minnet. 
Kanske var egna frågeställningar onödiga? Då proverna skulle användas i en korsanalysering, 
till hjälp för bättre förståelse av utgrävningen, funderade jag på om det ändå inte var bäst att 
följa gruppens allmänna frågor vilka dessutom var utformade av erfarnare människor än jag. 
Ett av de första provtagningsställen Tatiana pekade ut var i mitten av sänkan, i "Ml4", en ruta 
redan Natalia föreslagit mig och jag fått höra hade börjat kallas "toaletten". Anna sade att det 
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inte var helt allvarligt menat; men rutan uppvisade den största koncentrationen av 
kvi1monäver sade hon. Natalia inflikade att hon för sin del inte kunde tro att man kunnat ha en 
toalett just där, mitt på den öppna platsen vid foten av kullen. Det visade sig att talrika fynd av 
denna diffusa kvinnonäver hade gjorts i sänkan, huvudsakligen koncentrerad till denna och 
omkringliggande rutor. I sluttningen förekom de knappt och jag, som inte grävt så mycket där 
nere, hade därför inte sett dem. 
Grävningen var i det närmaste avslutad. Nere i sänkan hade man nått ner till botten; under de 
fyra synliga lagren fanns ett femte som inte betecknades som kultur- utan som naturlager och i 
mina ögon såg ut som lera. Tanken på vallgrav hade man givit upp; försänkningen ansågs ha 
naturliga orsaker. På toppen hade "huset" plockats bort. Nya träkonstruktioner som stack fram 
i det nordöstra hörnet sades avgränsa lager tre vilket hann synliggöras innan vår tid var till 
ända. Under torsdagen började Anna uppe på krönet, med assistans av Kostia och Tania som 
med måttband och lod klargjorde träkonstruktionernas mått, rita av schaktets struktur. 
Nedanför fortsatte grävandet och Volodya fann ännu en idol, rund och den sjunde i ordningen. 
Arkadij ansåg antalet funna idoler, varav de flesta hittats i sluttningen och inte någon i sänkan, 
för stort för att det skulle betecknas som normalt; Natalia föreslog att vi kanske råkat på 
platsens heligaste punkt. Och att från denna punkt idoler och andra heliga ting efter 
förstörelsen spridits ut över sluttningen. "Det är ju slumpen som avgör var man hamnar!" 
utbrast hon och slog ut med armarna. "Vi skulle lika gärna ha kunnat stöta på deras 'Golden 
House' och då skulle vår bild ha blivit en helt annan." Förutom idolerna menade Natalia att 
också de många träpilarna, som tycktes henne alltför ynkliga för användning vid jakt, 
eventuellt kunde ha haft en helig innebörd, liksom minivapnen, fynd av djurfiguriner och 
annat. Det tolkningsförslag hon och Anna försiktigt slöt sig till, med tanke på 
fyndsammansättningen och frånvaron av vardagsföremål som exempelvis tallrikar och andra 
hushållsföremål, var att kullen kanske utgjort en samlingspunkt, helig och befäst, för folk som 
bodde i områden omkring. 
Vid förrådstältet satt Natasha som vanligt sysselsatt med att gå igenom artefakter. Jag frågade 
henne om kvinnonävern: var det, vilket jag antog, fråga om mensskydd? Hon nickade och 
sökte reda på några exemplar för att visa. Vissa återstod bara fragment av men två var mer 
välbehållna. Kanske efterkonstruerade jag men jag trodde att jag i deras distinkta utseende 
som klart skiljde dem från andra näverfynd skulle ha kunnat ana deras funktion om jag hittat 
dem. De var avlånga, bredare på mitten med rundade och sömmade kanter och tycktes ha sytts 
i två lager. Troligen, menade Natasha och visade på märken i vardera änden, hakades eller 
syddes de till ett midjebälte av näver eller annat material för att hållas på plats. "Det är vad vi 
tror". sade hon, "men uppgifterna har vi bara ur etnografiska beskrivningar". Hon hämtade 
två böcker ur sitt tält och sökte reda på skisser och omnämnanden av vardera chantiska och 
mansiska exemplar. Förklarade att det inte, såsom utanförstående främling, gick an att fråga 
chanterna själva om sådana intima saker; det skulle uppfattas som förolämpande. Sådant 
vägrade man kategoriskt att svara på och därför, avslutade hon, hade arkeologerna bara 
böcker att gå efter. Hennes ord påminde mig om saker Natalia talat om dagen innan. Hon 
hade pekat på de fundamentala skillnaderna mellan chanters respektive ryssars, eller 
västerländsk, världsuppfattning; påtalat att även om det bland chanterna fanns 
universitetsutbildade, problem ofta uppstod till följd av dessa skillnader. I samband härmed 
hade hon också visat på ett annat fenomen: en tradition i vissa chantiska familjer där fäder 
inte tog med sig sina söner till de heliga platserna, inte invigde dem i den rituella världen. 
Först efter faderns död fick sonen tillgång till detta och på så vis kunde naturligtvis inga 
ritualer föras vidare från generation till generation. Nya måste skapas. Ett problem för 
etnologer, hade Natalia menat, och något som vi i vår värld hade svårt att föreställa oss. 
Jag var i tältet och märkte inte att ett väderomslag under kvällen förbytte solen till duggande 
regn några ögonblick. Efter ett tag frågade någon om jag hade kläder på tvättlinan; jag fick 
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veta att Kostia gått omkring en god stund och ondgjort sig över att han inte kunde engelska 
och därför inte kunde tala om för mig att mina kläder blev blöta. Samma kväll såg några av 
oss på film. Efteråt tittade vi på en rysk film tills batterierna tog slut. Ulyana ansträngde sig 
till det yttersta för att översätta alla repliker och då det inte gick försökte Denis på franska 
säga att det han mest av allt önskade var att jag kunde tala ryska. Jag var böjd att hålla med. 
Samtidigt som jag säkert fick god träning i engelska kändes munnen ibland full av klister. Om 
jag öppnade min medhavda svenska bok njöt jag numera bara av orden och struntade i 
innehållet. Bredvid matfantasierna dukade jag upp en scen där en främling plötsligt klev ur 
skogen och visade sig kunna tala flytande svenska. Allt oftare lyckades dock den ordlösa 
kommunikationen med de icke engelsktalande. Efter den ryska filmen gjorde Kostia 
entusiastiskt tummen upp inför min beskrivning av en surströmmingsstut. Med Ulyanas hjälp 
lyckades vi efter senapen utbyta fler extrema recept tills någon ropade och Ulyana och jag 
tumlade ut ur tältet för att stå hänförda inför natthimlen. I väster skällde hunden. Morgonen 
därpå, lördag, upptäckte jag inte långt från badstranden tydliga hundspår i sanden. Det var 
varmt. Dagboken förtäljer: "Soligt, disigt. Vindstilla. Tusen miljoner knott." (d. b. 26 juli 
2003). Denna dag tog jag mina jordprover. Tatiana som skulle ta resten av sina prover hade 
brett ut en grå presenning bredvid förrådstältet som, visade hon, vi kunde torka proverna på. 
Jag såg förvirrat på henne. Makroprover skulle, instruerade läroböckerna, förslutas i fuktigt 
tillstånd i påsar som helst skulle förvaras i mörka, svala utrymmen. Någon översatte min 
invändning. Tatiana svarade, och samma någon översatte tillbaka, att proverna skulle hinna 
mögla flera gånger om ifall de förvarades fuktiga ända tills de nådde Sverige. Det lät förvisso 
vettigt men jag kunde inte låta bli att känna mig tveksam. Med tvättbalja och skärslev och 
Tatianas påse med plåtetiketter hoppade jag ner i "M14" medan Tatiana började ta prover i 
ena änden av sänkan. På den miljöarkeologiska kursens fälthelg hade vi på rutat papper ritat 
in stratigrafin och de exakta provpositionerna och bredvid beskrivit konsistens och färg på 
varje lager. Min intention var att följa detta mönster. Jag tog med mig min kamera ner i 
sänkan och tog som först en bild av lagerföljden i den vägg, den norra, jag skulle ta proverna 
i. Min plan var att, som hjälp för beskrivning av stratigrafi och jordens beskaffenhet, ta ett 
kort före och ett kort efter varje omgång prover. Jag började skyffla jord ur det understa 
kulturlagret ner i baljan, inte långt från Tatianas urgröpta hål som jag använde som 
jämförande mått när jag blev osäker över mängden. De två välbehållna. förmodade 
mensskydden Natasha visat hade hittats här. Lagret befann sig drygt en vindstilla meter under 
marknivå och jag blev tillintetgjord av knott. Jag skrev en plåtetikett, klättrade upp och tömde 
baljan över presenningen, placerade etiketten mitt i och gick för att hämta nästa prov. 
I sluttningen pågick fortfarande en del grävning och Anna ritade ännu. Några av de manliga 
deltagarna började samtidigt skotta igen, med start i den bortre änden av sänkan. Då jag fyllde 
baljan med jord ur det sista lagret regnade jord från den närmaste spaden ner över mig och 
hotade att blanda sig med baljans innehåll. Sedan förut visste jag att prover inte fick smutsas 
ner och beblandas med annan jord. Med en dunkel känsla av att bli levande begravd ropade 
jag till Denis att vänta några ögonblick. De sedvanliga kommunikationsproblemen gjorde att 
han hann slänga ner ytterligare ett antal förskräckliga skovlar innan mitt budskap nådde fram. 
Med darrande fingrar fick jag upp kameran, tog min planerade bild, lyfte baljan, sprang till 
presenningen. sprang tillbaka, till sänkans östra ände i vars vägg jag skulle ta nästa 
provomgång och hoppade ner. Fotade och fyllde i rasande fart baljan med jord. Klättrade upp, 
sprang till presenningen, tillbaka, hoppade ner. Bakom mig kom som i en mardröm spadarna 
hastigt närmare. I sista minuten lyckades jag gröpa ur vad jag hoppades skulle vara tillräcklig 
mängd jord och slänga mig upp på kanten. Någon andra bild hann jag inte ta. I en blink 
försvann min lagerföljd under jordmassorna. Omtumlad och häpen gick jag till presenningen. 
I lugnare takt tog jag sedan ett prov mitt i sluttningen, under de liggande tirnn1erstockarna i 
"M23". Här skulle bara ett prov tas, betecknat lager två. Solen kom fram. Jag skyndade mig 
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till presenningen för att gå igenom proverna, fotografera och beskriva dem innan de hann 
torka alltför mycket. Exponerade för solljuset hoppades jag innerligt att Tatiana hade rätt i att 
det var bäst för dem att torka. Jag synade jorden, eller huggspånen för "M23"' s del, i detalj, 
skrev upp färg, beskaffenhet. Om lager tre i "Ml4" skrev jag exempelvis: "Typiska 
'hästskitlukten.' Sammanpackat av rötter. Nog torv. Också fint, mjäla om ej tom. ler. Träflis, 
fast mindre grovt än lager 2." (d. b. 26 juli 2003). Jag berömde mig av att komma ihåg en så 
viktig men ofta bortglömd beskaffenhet som lukt. Det först, eller överst, betecknade lagret i 
denna rutas lagerföljd togs inte i jordväggen; då jag frågade Tatiana, åter med miljöarkeologin 
i ryggen, om expeditionen också planerade att ta prover utanför den arkeologiska lämningen (i 
icke människopåverkad jord för god jämförelse, som litteraturen påpekade) svarade hon nej. 
Istället, menade hon, kunde vi ta ett av de fyrkantiga block av ytjorden som i vistelsens början 
lyfts undan och låg i högar bredvid schaktet. Ett sådant, som jag på måfå valde ut, blev 
därmed lager ett i "M 14". 
Under tiden hann Anna bli klar med ritningarna av schaktets översta del och jag gick upp på 
krönet för att ta de sista proverna. Tatiana hade pekat på den östra väggen och den med träflis 
och aska fullspäckade lagerföljden under stolpen som skiljde "L28" från "M28". Här grävde 
jag fram ett prov ur varje lager. Eftersom presenningen var full rensade Tatiana en bit tjärpapp 
från tidigare prover och gav mig. Själv bredde hon ut fler prover på sitt guldfoliebord. Jag tror 
att hon tog prover från fem, sex olika ställen. I tankarna hade jag uteslutit alternativet att stuva 
ner mina prover i ryggsäcken. Trots Natalias försäkran att antal prover inte spelade roll i ett 
eventuellt paket ville jag dock inte riskera att samla på mig en ohanterlig mängd och valde att 
nöja mig så här långt. Från "M14" hade jag tre prover, från lager två, tre och fyra. Därtill kom 
"lager ett" i form av ytjordsblocket. I "Ml 9", sänkans östra ände, hade Tatiana instruerat mig 
att ta två prover, bägge från lager fyra men åtskilda med "a" och "b" eftersom det var osäkert 
om de hörde till samma lager. Från krönet hade jag tre prover. Tillsammans med provet under 
timmerstockarna låg alltså sammanlagt tio utbredda prov framför mig, alla från stratigrafiska 
följder. Tatiana hade inte sagt något om och inte själv tagit några prov i plan. Jag frågade inte 
heller. Innan jag var helt klar med beskrivningarna av de sista proverna tornade hotande 
regnmoln upp sig framför solen. Någon började skyndsamt flytta in kartonger och påsar i 
förrådstältet. Några av de manliga deltagarna som inte var sysselsatta med schaktet täckte 
över det som inte flyttades in. En otymplig och blöt presenning vecklades ut över platsen 
bredvid tältet. Jag tog skyndsamt tag i dess kant och lyfte med förtvivlade krafter för att den 
inte skulle dras rakt över tjärpappen och presenningen och hjälpte till att fästa den med stenar. 
Den visade sig dock inte räcka över hela platsen och drogs tillbaka. Vreds och justerades i vad 
som tycktes som oändliga minuter och svepte till min stora fasa, och trots att jag försökte 
förhindra det så gott jag kunde, ett flertal gånger rakt över den grå presenningen innan den 
kom på plats. På himlen drog under tiden molnen förbi utan att släppa ifrån sig något regn. 
Bävande lyfte jag presenningen. Proverna hade spridits ut och kanterna på några ställen 
blandats med varandra. En del material måste jag således tyvärr räkna bort; jag insåg att med 
den minskade mängden flera av proverna kanske skulle bli för små. Jag återvände till kullen 
och hämtade i omgångar ytterligare material ur krönets och sluttningens urgröpta hål, fyllde 
på proverna och beklagade att jag inte kunde göra något åt de prover vilkas lager redan dolts 
för världen. Detta gällde särskilt proverna ur "M14", vars "toalett" jag kommit att finna aUt 
intressantare. Till sist började jag med måttband och millimeterpapper ange måtten för krönets 
provtagningar. Snart tycktes mig detta emellertid, i skuggan av Annas ritningar, mina egna 
fotografier, de tydligt numrerade lagerföljderna och framförallt den redan igenfyllda sänkan 
ganska meningslöst. Jag avslutade vad jag höll på med. Efter ett besök i badtältet där Daniel i 
en tvättbalja omgiven av badleksaker stolt deklamerade engelska diktstrofer för mig belönade 
jag mig själv med en lång tur in i skogen. Lycklig över mitt fullgjorda arbete vräkte jag i mig 
näve efter näve av avlånga blåbär ända tills myggorna (jag hade glömt Mygga i tältet) jagade 
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ut mig. Då såg jag att båten hade anlänt och hälsade på kaptenen från Labytnangy. Samma 
kväll kunde jag inte låta bli att fråga Arkadij om chantiska kvinnor hade någon motsvarighet 
till ,männens heliga platser ute i skogen. Han skakade på huvudet; nej, de utövade eventuella 
ritualer hemmavid. Sedan gled kvällen åter in på chantiska trosföreställningar. Arkadij 
hämtade foton han tagit på besök som förärats honom till de heliga platserna; inte många 
utomstående, hade jag fått veta, fick tillåtelse att se dessa platser. Bilderna visade små hus i 
skogen, gudaboningar vilka ibland stod på stolpar och påminde om "njalla", samernas visthus. 
En bild föreställde en jättelik släde på vilken ett berg av tyg tronade: Eldmodern. Under tyget, 
sade Arkadij, gömde sig en liten idol av trä. Var gång man kom till platsen offrades till 
gudi1man kläder eller tygremsor. Kvinnor, tillfogade han, gav sina män kläder att offra 
eftersom de inte fick följa med. Han pekade på travar med tomma vodkaflaskor under släden. 
Men också i huset fanns heliga områden, vissa förbjudna för kvinnor. Han visade bilder från 
vindar där heliga lådor, var och en.bebodd av en gudom, stod samlade i travar efter tidigare 
generationer husfäder. Här offrade männen vodka och kött och fisk till gudomarna som 
plockades ut och kunde se ut som de figurer han visat eller bestå av enjalpen ulama. Här hade 
han sett en modern badgroda en gång, ärad som gud eftersom en av chanternas gudomar 
brukade uppträda i grodskepnad. Arkadij var en av få som bjudits in. Men han sade också att 
mycket undanhölls honom som främling. Det fanns gudar vars namn han inte fick veta. De 
sablar han visat exemplar av, sade han, betraktades som gudar; men varför ville man inte 
avslöja för honom. 
Jag skyndade mig att i tältet skriva ner hans ord. Sedan funderade jag på om jag kanske ändå, 
på eget bevåg, skulle ta jordprover i plan "utanför" och "innanför" det som jag knappt trodde 
var ett hus längre och som successivt hade plockats bort. Morgonen därpå sade jag detta till 
Natalia. Varför inte? samtyckte hon. Jag hann dock aldrig fullfölja planen. Då jag vände 
blicken mot krönet höll också det på att skyfflas igen. Jag vände mig istället till mina torkande 
prover. Tatiana visade att jag skulle fylla två av dem i påsar. Jag gjorde så trots att de ännu var 
fuktiga. Omkring mig höll kartonger och lådor på att paketeras och märkas. Stress låg i luften 
och jag ville inte fråga för mycket. Dagen var ett vindstilla och fuktigt myggeldorado. 
Oberäkneliga regnskurar överraskade. Under den stora presenningen och prasslande guldfolie 
vakade jag ängsligt över mina prover som ständigt blöttes ner av presenningens våta 
undersida och decimerades. Under lunchrasten satt Ulyana, Volodya, jag och några till på 
våra sovsäckar som Ulyana dragit ut under en plötslig sol och författade fnissande 
lyckönskningar till alla inför avslutningskvällen. Ulyana översatte mina till ryska eftersom de 
skulle vara anonyma. Jag nämnde att jag sett hundspår och då sade sig någon äntligen ha 
skymtat en hund, inte långt från avfallsgropen. Solskenet höll i sig. På inrådan av Tatiana, 
men något osäker eftersom proverna ännu var fuktiga, började jag paketera mina jordprover 
innan ett nytt regn kunde komma. Det tog tid. Pennor slutade fungera, påsar gick sönder och 
när jag frågade om nya pennor och fler påsar följde de vanliga missförstånden. Jag blev 
iITiterad över det otillräckliga språket som fyllde munnen med klister och bekymrade mig 
över jordens eventuella kontamination och provvolymerna. Vissa var uppenbmt otillräckliga. 
Men Tatiana menade att det inte var något problem. Att de ändå skulle räcka till för ett flertal 
analyser. Innan jag hunnit paketera hälften skulle plötsligt en avslutningsceremoni hållas på 
det fyllda och tilltrampade schaktet. Jag kände mig allt annat än avslutningsklar och var 
medan jag tog en klunk ur den kringvandrande champagneflaskan irriterad över att ingen 
nämnt detta för mig tidigare. Men sedan fick jag hjälp av Volodya och min kaitong virades 
med tejp, märktes och försvann bland alla övriga. Natalia beslutade senare att hon skulle 
försöka skicka proverna till mig. 
Ulyana och jag packade våra ryggsäckar. Jag återlämnade Sirelius. I mässtältet lade Masha 
och Iulia och jag rödbetssallad på små brödsnittar. Ulyana rev rödbetor och vid spisen stod 
Tatiana och gräddade plättliknande blinijs. Avslutningsmiddagen blev lång och full av 
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överraskningar och ryska sånger. Kaptenen var med och vid ena kortänden hade några 
ornitologer och en biolog som reste med båten bänkat sig. Efter den korta natten hann jag ta 
ett sista morgondopp i Gornaja Ob; man fick vada långt ut för att kunna simma. Tälten revs 
och de manliga deltagarna bar i skytteltrafik vårt bohag till båten. Jag råkade se min kartong, 
halvt gömd under en segelduk, stuvad med andra kartonger och lårar i fören. A vfallsgropen 
skottades igen. Natalia satt på stolen hon haft sin dator på och delade ut kopekslantar. Bakom 
henne såg långbordet under den fria himlen utbombat ut. Innan vi klev uppför landgången 
offrade vi slantarna till jorden; till vår plats, vårt Ust-Voykar. Kostia bröt av flaggstången. 
Flertalet av oss stod uppradade på däck medan båten lämnade viken, de upptrampade stigarna 
och därefter trästommarna skymdes av gräs och udden blev mindre. Som på hitvägen lade sig 
folk snart att sova tills vi stannade i en by där Natalia och Arkadij ville söka upp någon. De 
flesta av oss klev iland. Vi gick upp till byns affärer och skrattade åt Masha som yrkesskadad 
hajade till inför en träbit som låg på vägen. Affärerna var inrymda i gamla träkåkar. Utanför 
parkerade folk trehjuliga motorcyklar. Jag gick förbi en ko och vek några steg in på en 
upptrampad väg då en mager kvinna kom emot mig. Hon var klädd i en ljus sommarklänning, 
hade en sjalett om det blonda håret och var påfallande blek. Hon bar på en stor packe 
tidningar och hon stannade då vi möttes och sade något. Jag vet inte om hon talade på ryska 
eller chant, men jag svarade som jag brukade att jag inte var rysk och att jag kom från 
Sverige. Jag pekade på mig själv och bakåt, i riktning mot Natasha, Sasha och några andra. 
Sade på otymplig rysk-engelska "jag besökare ryssar, jag besökare arkeologisk expedition." 
Till min överraskning blev jag förvissad om att hon genast förstod mina ord. Hon skrattade 
vänligt och sade någonting mer som jag inte förstod orden men, tyckte jag, den underliggande 
meningen av. Vi nickade åt varandra och skildes. Då vi lade ut från byn skrev jag i dagboken 
att byns namn var Shuroshkari och namnet blev synonymt med den bleka kvinnan. 
Plötsligt, efter betydligt färre timmar än sist eftersom vi nu hade strömmen med oss, lade vi 
till mellan Salekhards oljecisterner. På en kaj av träflis tog vi avsked av varandra. Anna, 
Masha, Ljosja och några till skulle ut på nya expeditioner. Kostia och Natalia skulle stanna i 
Salekhard, Natasha flyga hem till Jekaterinburg med Daniel och Sasha. Volodya, Anatolij, 
Denis, Tania, Vasha, Ulyana, Iulia och jag vinkade adjö och fortsatte med båten till 
Labytnangy. Vi skulle övernatta i hytten för att morgonen därpå ta tåget till Moskva. Alla 
utom jag skulle därefter med tåg hem till Jekaterinburg. När vi klev iland för att handla 
proviant för tågresan kändes det konstigt att gå på asfalt. Ornitologerna satt i kaptenshytten 
och åt fisk och insisterade på ett antal vodkaskålar. Kaptenen frågade mig om han fick låta 
någon ta ett kort på honom och mig. Jag samtyckte och han kammade till sin lugg framför 
spegeln. På natten blev jag levande begravd under jord och vaknade med ett ryck. Lukten av 
motorolja stack i näsan och ett ögonblick visste jag inte var jag befann mig. 
Medan vi morgonen därpå, det var en tisdag, for till stationen i minibussen tänkte jag på min 
kartong och hoppades att Volodya inte hade misstagit sig. Vi fick två tågkupeer och letade 
fram våra pass. Tania såg frågande på mitt och jag svarade att nej, normalt var svenska pass 
inte grisrosa. Genom fönstret häpnade vi högljutt över fenomen som bilar och städer. 
Tågtoalettens spegel blev en upplevelse. En mygga som kom susande gav luft åt sentimentala 
utrop. Då tåget gjorde uppehåll och vi klev ner på perrongerna skiljde vi oss i våra kläder, såg 
jag, från andra tågresenärer. Näverkartonger och artefaktlådor omgav oss och under Julias 
sovbrits förvarades en sista påse moks6n. Då hon somnade i den svaga fisklukten drömde hon 
att hon låg på en krokodil. Vi gjorde en sallad av inhandlade grönsaker och jag fick den sista 
burken kondenserad mjölk i present. "Som du kan njuta av i Sverige där ni inte har sådant!" 
skrattade Tania och Ulyana. Volodya bredde ut tidningspapper och skar upp fisken som Julia 
avstod från. Vi åt bröd och gröpte begärligt med skedar i en burk chokladkräm från 
Labytnangy och jag reflekterade inte över att jag inte lade märke till några datjor eller 
pipelines. Jag var upptagen med att skriva ner "Broder Jakob" på ryska. 
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Slutord: Som först kan naturligtvis lyftas fram jordprovtagningen och svårigheterna i att 
finna vägledning i läroboken. En svårighet som ter sig lite lustig då i samma bok Dincauze 
påtalar hur litteraturen i allmänhet saknar upplysningar kring kriterier för specifika 
provtagningar liksom också brister i att omnämna eventuella misstag och fel som kan begås; 
något som hon menar att arkeologistudenten måste vara medveten om (Dincauze 2000:27). 
Själv poängterar hon noggrannheten i valet av prov för eliminerandet av ensidiga, förutfattade 
meningar, dess representativitet för det fenomen det är tänkt att belysa, dess volym utifrån 
tänkta analysmetoder och så vidare, men stannar så vid konstaterandet att det inte finns någon • 
färdig bruksanvisning utan att valda metoder ska ha direkt relevans för undersökningens 
frågor; hon påpekar att valet av "/ .. ./insamlingsmetoder direkt påverkar kvaliteten på 
insamlade data och raden av applicerbara analysmetoder. Planering och konsultering i förväg 
för insamlande och provtagning är, därför, essentiell för framgång/ .. ./." (Dincauze 2000:27, 
276, 337. Egen övers.). En fråga av intresse som följer på detta råd jag uppenbarligen inte 
kunde följa är förstås hur bra eller dåligt hennes övriga provtagningsråd stämmer överens med 
de egna erfarenheterna? 
Natashas, Natalias och Arkadijs respektive upplysningar angående aspekter av chantiskt 
levnadssätt aktualiserar problematiska möten eller konflikter mellan chanter och ryssar. I 
upplysningarna skulle kunna tolkas tydliga urskiljanden av tillståenden av främlingskap eller 
utanförskap, erkännanden vilka förmodligen inte är utan betydelse för det arkeologiska 
området. Arkadijs kommentar angående att inte allt avslöjades honom som främling, liksom 
förekomsten av för honom okända aspekter inom den rituella världen, framstår desto tydligare 
då, vid en jämförelse, åter kan konstateras att uttalanden av liknande slag saknas hos Balzer 
(Balzer 1999). 
Slutligen kan i redogörelsen påtalas en närvaro av något som skulle kunna kallas "vi"-känsla i 
fenomen såsom vår sista ritual eller vår sentimentalitet på tåget. En allt starkare gruppkänsla 
gentemot andra, okända människor torde kunna föreslås. Betecknande är det faktum att jag, 
då Volodya brer ut tidningspapper och tar fram fisken så som de två resenärerna som 
förbluffade mig på ditresan gjorde, denna gång inte alls höjer på ögonbrynen; kanske krymper 
dubbelrollen i takt med en allt starkare "vi"-utveckling? 

Fig. 17. De två välbehållna exemplaren av de förmodade mensskydden ur "M 14". 
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Fördjupad historik 

Medan höstlöven dalar och sedan snön börjar falla f'ar skilda forskares olika synvinklar 
fördjupa bilden av det nyss besökta området. Sirelius, upplyser Snellman, hörde till en våg av 
flera finländska forskare som bedrev fältarbete i området; detta då man i spåren av nyväckt 
nationalromantik ville finna kulturell samhörighet mellan ugriska folkgrupper. Forskning i 
området bedrevs därför också från ungerskt håll; Sirelius inspirerades av etnologen Jank6 som 
h1enade sig urskilja en finsk-ugrisk triangel med finländare, ungrare och chanter i dess hörn. 
Forskningen underlättades också av att Finland vid denna tid hörde till det ryska imperiet 
(Snellman 2001: 7ft). Sirelius genomförde två expeditioner under åren 1898 och 1899. Bägge 
startade i Tomsk och syftet var att längs Ob och dess skilda bifloder uppsöka ostjaker och 
voguler för insamlande av etnologiskt material. Den andra expeditionen tog honom till Obs 
mynning i Obdorsk (nuv. Salekhard); på tillbakavägen omtalas att man bland annat uppehöll 
sig hos ostjaker hemmahörande vid floden "Voikara" (Schellbach 1983 :8, 13ft). I denna 
finländska forskarvåg hittas också lingvisten M. A. Castren som reste i området på 1840-talet 
(Snellman 2001 :8). Andra forskare är lingvisten Kustaa Fredrik Karjalainen vid sekelskiftet 
1800/1900 liksom något senare etnologen Kai Donner (Donner 1918; Snellman 2001 :8). 
Hemkommen hittar jag slutligen också Johan Strahlenberg: Phillip Johann von Strahlenberg, 
officer och vän till Karl XII som efter slaget vid Poltava 1709 tillfångatogs och tillsammans 
med andra fångna officerare togs till Tobolsk för en exil som varade i mer än tio år. Flertalet 
krigsfångar passade på att under denna tid studera Sibirien och samla in material från vitt 
skilda ämnesområden. I tjänst hos den tyske upptäcktsresanden D. G. Messerschmidt som var 
utsänd av Peter den Store för utforskande av sibiriska sällsyntheter kunde Strahlenberg delta i 
dennes expedition 1721 till Tomsk liksom senare resa till Narym. Han samlade in och 
nedtecknade alla slags vetenskapligt intressanta uppgifter; historiskt och arkeologiskt stoff, 
medicinalväxter, astronomiska observationer, främmande ord... Sanm1antagen bildar hans 
verk mer av en encyklopedisk katalog än en reseberättelse, allt för att bilda ram åt 
förfärdigandet av en karta över det ryska imperiet vilken var hans huvudsakliga mål och 
vilken han blivit mest ihågkommen för (Novljanskaja 1968:22ff; Krueger 1975). 
I sammanhang med dessa äldre tiders forskare och resenärer finns ytterligare en svensk, 
arkeologen och etnografen Fredrik Martin som 1891 företog sin första resa till Sibirien och 
bland annat grävde ut ett gravfält inte långt från Surgut vid Barsoff Gorodok (Arne 1936:6ff, 
12). Av intresse är passagen angående betydelsen av "gorodok", vilken enligt honom 
betecknar resterna av en befäst plats, ofta bestående av låga vallar omgivna av en grav och 
kvadratiska nersänkningar efter före detta jurtor; platser enligt honom vanligt förekommande i 
nordvästra Sibirien men ännu dåligt utforskade. 
Med den egna erfarenheten i färskt minne kan frågas hur tillvaron för dessa tidiga forskare 
gestaltade sig, långt innan de moderna myggmedlens tid. Sirelius omnämner hur, under 
båtfärden, två hinkar upphängda framför roddarna och fyllda med gödsel och ruttet trä med 
sin stank skulle hålla myggorna på avstånd (Sirelius 1983 :39). Myggnärvaron återfinns också 
i en folkloristisk berättelse återgiven av Donner, där askan från en dödad människoätare som 
eldas upp sprids för vinden och sedan ger upphov till alla de mygg som med samma iver som 
människoätaren suger människors blod (Donner 1918: 125). 
Av Sirelius föreslås ostjaker och voguler ha sitt ursprung väster om Uralbergen vid floderna 
Petchoras och Kamas källområden. Därifrån skulle de av inflyttande ryssar ha trängts österut 
till Sibirien (Arne 1936:85). Balzer menar att pre-ob-ugrier eller ob-ugrier, som hon väljer att 
kalla chanternas förfäder, beblandade sig med turkiska och iranska folk innan de började 
sprida sig norrut. In i Ob-regionen antar hon att de kom på 800-talet f. Kr. där de mötte redan 
existerande grupper av samodeiska folk (hennes benämning på nenernas förfäder). 
Arkeologiska vittnesbörd i Surgutområdet pekar på snabb befolkningstillväxt, fo11ifiering och 
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utvecklande av militär elit vid transitionen bronsålder/järnålder; undersökningar har uppdagat 
ett sextiotal lämningar av befästa samhällen. Detta menar hon sammanfaller med berättelser 
som talar om en slags krigarprinsar i toppiga hjälmar (Balzer 1999:29f); en upplysning vilken 
påminner om Arkadijs ord angående idolens toppiga huvudform och plötsligt låter den skymta 
i ett vidgat sammanhang. Balzer menar att chantiska grupper under perioden mellan 900- och 
1600-talen hade betydligt mer komplex politisk organisering än under senare tider (Balzer 
1999:241). Perioden utmärktes till en början av konflikter med manser och nener; då dessa 
minskade vidtog istället konflikter med tatarer och slaviska kolonisatörer. De första slaver 
som kom till området anses vara handelsmän från Novgorod vid medeltidens början som var 
ute efter pälsvaror, vilka redan vid denna tid betecknades som tribut eller skatt (Balzer 
l 999:30f). Med stöd av medeltida krönikor pekar bland annat arkeologen Nikolaj Makarov på 
en slags novgorodisk maktzon som under 1100-1200-talen sträckte sig mot bland annat norra 
Ural; områden bortanför denna kontrollerades genom skatteindrivning (Makarov 1998:41 ). En 
annan åsikt framförs av Fedorova som menar att denna förklaring härrör ur bilden av 
västsibiriska kulturområden som obygder och en statisk beskrivning av nordöstra Europas och 
nordvästra Sibiriens kontakter. I sitt hävdande av inte passiv utan snarare aktiv handel från 
sibiriskt håll vidmakthåller hon med utgångspunkt i krönikorna istället att det ugriska området 
under 1000- till 1200-talen låg utanför den novgorodiska maktsfären och att tributer inte 
förekom regelbundet. Utifrån exempelvis arkeologiska fynd och arabiska skrifter urskiljer hon 
istället multipla handelskontakter, handelsvägar som snarare än från novgorodiskt håll kom 
från Mellanöstern och nådde området via bland annat ett volgabulgariskt handelscentra. En 
stegvis handel påtalas med mer diversifierade varor såsom tillsammans med päls också slavar 
och mammutbetar, för vilka utbytet var exempelvis vapen eller glas men framförallt kärl och 
andra föremål av silver (Fedorova 2002:91ff); silverfatet bland Arkadijs förevisade föremål 
stiger fram, belyst i en vidgad kontext. Fynd av nordvästsibiriska silverföremål indelas av 
Fedorova i tre i tid åtskilda grupper, de första två definierade som iranska och ungerska (800-
900-tal) respektive iranska och bulgariska (900-1000-tal). Mot bakgrund av bland annat den 
tredje gruppens bysantinska och västeuropeiska silver från perioden 1100-1200-tal vill hon se 
en eventuell handelsrutt längs norra havskusten till väst- och nordvästeuropeiska områden. En 
rutt, föreslår hon, till viss del redan använd av skandinaviska vikingar. Tanken befäster hon 
bland annat i påvisandet av ett varmare klimat under slutet av järnåldern (Fedorova 2002:95ff; 
Fedorova 2003 :21 ff; för djupare analys kring klimatförändringar se Kaakinen et al. 1999). 
Tatarer, fortsätter Balzer, spred sig i området på 1200-talet. Slavernas militära kampanjer 
intensifierades med kossackerna som i tsarens namn krävde tribut av tatarerna. Konflikter 
uppstod under 1400- och 1500-talen. Majoriteten chanter valde att ställa sig bakom 
kossackerna som slutligen besegrade tatarerna. Oroligheter följde med chanter som var 
missnöjda med kossackernas styre. Kossackerna etablerade fort längs de största flodlederna 
och från och med då började slaviska nybyggare och handelsmän i större skaror anlända 
(Balzer 1999:31 ff). Dessa kom till en del från tidigare koloniserade områden i sydväst där 
intensifierad jakt på pälsdjur utarmat tillgången (Makarov 1998:49). Russifiering följde i olika 
grad; alkoholproblem och sjukdomar okända och därmed förödande för chanterna spreds 
samtidigt som det också, påpekar Balzer, ur sådant som handelssymbios och ryssarnas behov 
av chanternas kunskaper och teknologi, utvecklades rituell och lingvistisk samhörighet. 
Russifieringen var intensivast i söder och mer eller mindre obefintlig i norr. Berezovo ( det 
tidigare påtalade samhället söder om Ust-Voykar) sågs som en gräns, norr om vilken lokala 
folk hade övertag och var i majoritet. År 1875 gick det exempelvis sju chanter på en ryss i 
Berezovotrakten (Balzer l 999:36ff, 47ff; för utförligare analys av koloniseringen av Sibirien 
se Forsyth 1992; för administreringen av Sibirien under 1600-talet se Lantzeff 1972; för 
djupare analys av Ust-Polui och andra arkeologiska lämningar se Cernecov & Moszynska 
1974; för beskrivning av utvecklingen mot storskalig renskötsel se Krupnik 1993). 
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Idag uppgår enligt Balzer chantemas antal till omkring 25000; av dessa bor de flesta inom den 
så kallade Tiumen-regionen och flera finns inom det chantisk-mansiska distriktet. Sextio 
procent kan tala sitt inhemska språk som sedan trettiotalet också är skriftspråk. Sedan 
sextiotalet har gas- och oljeindustrin gjort allt större insteg liksom också lett till stöne mängd 
inflyttade ryssar. Miljöförstöring och konkurrens med industrin om landområden har idag lett 
till nyanserat motstånd från chantemas sida. Chantiska aktivister väljer alltmer att definiera 
sig som ugra istället för ryssar, ett namn i vilket också andra folkgrupper innefattas som en 
markering av att de tillhör de inhemska i motsats till nykomlingar (Balzer 1999:22ff, 208f). 
En starkare etnisk medvetenhet har växt fram, illustrerat av shamanistiskt och spirituellt 
nyvaknande liksom återinförandet av djuroffer under 90-talet; religionen är det som tydligast 
skiljer chanter från andra påpekar Balzer. Bland de djupast liggande aspekterna är tron på 
själen och reinkarnation grundade i förfäderskult menar hon. Komplexa födelse- och 
namngivningsritualer har skapat länkar till gemensamma förfäder. Själva födelsen har ansetts 
som oren och omgärdats av ritualer; förbud mot födslo- och menstruationshyddor kom på 
trettiotalet. Bland ritualerna återfinns bland annat ett byte av barnets första vagga till en andra; 
den första vaggan skulle med modems orena kläder placeras så högt så möjligt i träd nära 
hyddan. Om vaggan höll sig kvar och inte föll skulle barnet överleva sina första år (Balzer 
1999:201, 211, 173ft). Åter med min vistelse i· bakhuvudet slår det mig om inte en orsak till 
denna sista tradition skulle kunna vara grundad i myggnärvaron; trädets topp borde vara mer 
befriad än marken från mygg, renare, "hälsosammare"? Med tron på gemensamma förfäder, 
fortsätter Balzer, har chanter traditionellt identifierat sig som antingen Mos eller Por som är 
de två urfäder alla chanter härstammar från. Bredvid detta patrilineära fokus återfinns i den 
sociala organiseringen en patriarkal struktur (Balzer 1999:23, 183f; för ytterligare uppgifter 
kring religion se exempelvis Karjalainen 1921/1922 vol. 1/2; för utförligare analys av 
shamanism se Siikala & Hoppal 1992; för beskrivning av björnkult i nona Ob-området se 
Schmidt 1989; för uppgifter kring björnen som skepnad i västsibirisk konst under järnåldern 
se Fedorova 1993). 
I Sirelius' redogörelser för ostjakers levnadssätt framträder komplicerade jaktmetoder och 
stora regionala variationer vilka tycks illustrera den svårighet i förståelse och tolkning redan 
grävschaktet givit vid handen; samtidigt möter igenkännandets glädje då plötsligt på en bild 
föremål visas liknande de fynd som gjordes av oss i expeditionen av runda träpinnar med 
tjock avslutning i ena änden. Dessa, upplyser Sirelius, var pilar ägnade att bland annat skjuta 
ekorrar med. På ett foto urskiljs de pinnar med eldgaffelsliknande ändar som vi grävde fram; 
här ingår de i en speciell pil- och bågekonstruktion för hermelinjakt (Sirelius 1983 :24 7f, 
279f). Sirelius ger även upplysningar kring sådant som snören tillverkade av brännässlor, 
lättare sommarhyddor av näver liksom nersänkta timmerbostäder för vinterbruk. En födslo
och menstruationshydda vid floden Sosva beskrivs också som hydda att torka fisk i (Snellman 
2001 :23, 74, 139). Jakt- och fiskevanor blir även påtagliga i den tids- och historieuppfattning 
hos chanterna som påtalas av Snellman då hon i dessa liksom i arbetscykler, 
årstidsförändringar och annat urskiljer markörer för tidsuppfattning (Snellman 2001 ). I 
sammanhanget framför Snellman också tanken att en konsekvens av den arktiska 
midnattssolen och polarnatten skulle kunna vara att dagens tidsindelningar spelar mindre roll. 
Till sist möter åter igenkännandet då hon påtalar chantemas syn på cembratallens kottar som 
delikatess, vilkas viktiga insamlande hon föreslår som exempel på tidsmarkör (Snellman 
2001 :53, 120, 145). 
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Fördjupad diskussion 

Främmande kultur 

Främlingskapet illustreras av ny mat, nya inblickar, ett okänt språk, andra värderingar; hur 
påverkar detta mitt deltagande i den arkeologiska utgrävningen? Vad är fördelar, vad är 
nackdelar för mig som forskare? Det nya påminner mig ständigt om att jag är främling; det 
främmande nuet blir en levande parallell till det främmande förflutna jag är med om att 
blottlägga och minskar risken för mig att glömma detta sistnämnda. En parallell som föreslås 
skapa en sammanhållen blick, leda till en annan slags förbindelse mellan det förflutna och 
nutiden. Inte utsträckt längs en linje utan samlad i en rundare bild i vilken det utgrävda ingår 
som en av flera främmande komponenter. Andra infallsvinklar, annorlunda värderingar såsom 
det påtalade hälsoperspektivet öppnar nya dörrar för synen på det förflutna. Ger förslag på, 
påminner återigen, om alternativa värderingar, kanske gällande i ett förflutet även om de inte 
beaktas av min specifika samtid. De under kapitel ett kommenterade spåren av reciproka 
mönster i vodkaskålande, levnadssättets grad av kollektivism liksom barnens uppgifter och 
plats i tillvaron är kanske fenomen vilka efter resan ter sig mer aktuella för mig och i högre 
grad gör sig gällande vid tolkningsförsök. Hit hör även andra synsätt och värderingar synliga i 
grävschaktet. Det nya belyser på så vis också min samtid, min skolning, visar hur färgad jag 
är av den. Främmande värderingar som väcker min häpnad väcker samtidigt en reflektion 
över varför jag gör si eller så. Med kritisk utifrånblick kan det egna jaget granskas. Ryssarnas 
förehavanden kan kritiskt jämföras med erfarenheter hemifrån, efter resan kan fenomen 
hemmavid lika kritiskt jämföras med de ryska erfarenheterna. Sådant som komplext 
vodkaskålande kullkastar fördomar inte för att de har fel i en enkel rätt-eller-fel-princip utan 
för deras förenklings skull. Sannolikt ett effektivare nedbrytande än höjda pekfingrar som 
kategoriskt förnekar fördomar. Liksom det ständiga främlingskapet blir också denna 
komplexitet en påminnelse i grävschaktet som hindrar mig att alltför självklart dra fram det 
förflutnas mönster och bygga en forntid av fördomar. Men kanske måste en resa företas, en 
förflyttning, för att komplexiteten ska uppenbaras? Kommentaren under kapitel tre angående 
den av Cederlund påtalade nord-sydliga orienteringsdominansen aktualiseras. På plats i ett 
avlägset, av gränslinjen mellan väst och öst oåtkomligt Sibirien blir komplexiteten 
förmodligen mer självklar; på samma vis blir också norra halvklotets gemensamma latituder 
plötsligt kännbara. Liksom arkeologiska funderingar kring forntida skandinaviska kontakter 
föreslås förlägga Sibirien närmare mina hemtrakter kan ett närmande också antas i paralleller 
mellan chanternas och de skandinaviska samernas traditioner och nutida livssituation, mellan 
chantiska och isländska sagor, i likheter med Skandinavien i chantiska jakttraditioner, ryska 
vanor, flora och fauna; ohållbarhet i öst-väst-barriären antyds. Kanske töjs det nord-sydliga 
betraktelsesätt som Cederlund konstaterar som begränsande då det skymmer ett av flera 
alternativa perspektiv (Cederlund 1997:79) och får välbehövliga sprickor av min latitudfärd? 
Men kanske döljs också den arkeologiska utgrävningen av vistelsen i den främmande 
kulturen? Exakt av vilka aspekter ter sig svåra att definiera; vad är kultur? Begreppet är 
omstritt och svårfångat; så menar antropologen Alfred Gel! att kulturen är detsamma som 
förmågan att agera och tänka på ett distinkt mänskligt, organiserat sätt (Gel! 1996: 165). 
Antropologen David Parkin ansluter sig hellre till iden om kulturen som definierad genom den 
överenskomna gränsdragningen gentemot andra kulturer, mot det som skiljer (Parkin 
1996: 157). Här tar antropologen Ian Keen fasta på det svårfångade och menar att begreppet 
bara är användbart så länge det behålls så, får vara vagt (Keen 1996: 181 ). Så är en tydligare 
definiering måhända bättre att undvika. Ett faktum torde dock vara att språksvårigheterna gör 
det arkeologiska arbetet besvärligare än det skulle behöva vara. Hade jag talat flytande ryska 
hade jag säkerligen förstått mer av både metodval och tolkningsförslag. Hit kan av allt att 
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döma också räknas en rad missförstånd, sprungna ur kornmunikationssvårigheterna liksom 
säkerligen ur ett flertal kulturellt grundade skillnader vilka i sin tur förmodligen också 
förborgas av språket. Detta sistnämnda tangerar ett åter hett diskuterat ämne; den omtvistade 
relationen mellan språk och kultur, beroende på bland annat den ontologiska placering eller 
hemmahörighet man vill ge språket (lngold 1996: 149ff). Parkin och Gell blir åter aktuella: 
med utgångspunkt i sitt poängterande av kulturens överenskomna gränser vill Parkin hävda 
språket som oskiljaktigt från kulturen då de bägge kan sägas ha att göra med kommunikation. 
Kulturuttryck är expressiva menar han, på så vis öppna för tolkning och dätmed för 
kommunikation, i vilken det verbala således blir ansvarigt också för kulturens icke-verbala 
delar och ytterst styr vad som är betraktat som accepterat. Detta, menar han, är centralt för den 
kulturella maktsfären och dess gränsdragning: utan den verbala förmågan skulle kaos utbryta. 
Inlindad i kulturen bör språket således ses som omfattande både verbala och icke-verbala 
aspekter (Parkin 1996: l 54ff). Gell framhåller en annan åsikt där, utifrån bilden av kultur som 
en organiserat tänkande, handlande förmåga, språket inte blir fundamentalt för kulturen utan 
tvärtom separeras från denna. Kulturen består snarare av koncept vilka"/ .. ./föregår språk då 
de till största del består av nätverk av föredömliga exempel och med dem sammankopplade 
praktiska rutiner - rutiner vilka inkluderar/ .. ./mental föreställning, sekvenser av aktion/ .. ./. 
Koncept kommer inte från språkinlärning, utan från erfarenhet och praktik/ .. ./." ( Gell 
I 996: l 63f. Egen övers.). Språket renderas till bara en av flera komponenter i kulturen (Gell 
1996: 164). Iden om språket som avskiljt från kulturen har också framförts av andra 
antropologer (se exempelvis Moeran 1996: 166ff). I detta specifika fall vill jag dock föredra 
Parkins åsikt. Om både språk och kultur är kommunikativa medel och oskiljaktiga torde 
språket omfatta mer, gå utöver sin språkliga aspekt och bli en arena också för annat: kulturella 
mönster och koder vilka precis som de kommunikativa möjligheterna förblir onåbara så länge 
språket är okänt. Den påtalade svårigheten i att se en gräns mellan skämt och allvar bör 
sannolikt till en del förstås här, förborgad i ett främmande språkmönster. En fördel i allt detta 
skulle däremot kunna antas vara en ökad vaksamhet och en lyhördhet för omgivningen som 
förhållanden på hemmaplan kanske inte skulle kunna åstadkomma. Man utvecklar känselspröt 
vilka sannolikt också det arkeologiska arbetet, de framgrävda lämningarna och den växande 
tolkningsbilden av dem, kan ta positiv del av. Missförstånd, eller motsägelser vilka precis som 
vodkaskålandet skakar om den ryska bild som burits med hemifrån, borde vidare innebära en 
fördel i sin, återigen, oväntade komplexitet. Ryssarna placeras i en mitt i mellan-värld av 
gråtoner som fyller i en skolboksvärld av svart och vitt och suddar ut polariseringar såsom 
väst och öst, erövrare och erövrade, ljust och mörkt, gott och ont. Polariseringar vilka belyser 
motsatsparet kaos/ordning, påtalad av bland annat Ehn och etnologen Orvar Löfgren som en 
grundläggande princip på så vis att den avgränsar det egna mot allt annat, det annorlunda och 
därmed kaotiska. Polariseringen kan således favoriseras då den förstärker bilder, konturer 
(Ehn & Löfgren 2000:34±); Parkins betoning på gränser för kulturbegreppet ter sig 
näraliggande. Själv, i min situation, ser jag däremot polariseringen som schablonartad och 
gråtonerna som mer användbara. Missförstånden kan tolkas som etnocentrisk spegel som 
visar på egna förföreställningar. Obegripliga ekorrpilar eller okända hermelinfällor gör sig 
påminda; hur skulle det ha påverkat den arkeologiska bilden om dessa föremåls funktion varit 
kända för mig? Om jag först hade läst litteraturen och sedan rest iväg och inte tvärtom? Nu 
kunde jag skapa mig en egen bild. Jag var inte inkörd i "rätt" historieuppfattning. bar på andra 
mönster än de för det specifika området eventuellt uppsatta. Okända artefakter fick jag 
fantisera fritt om eller, om jag ville eller stämningen bjöd, se som symboler för mitt 
främlingskap; en nackdel då den jord jag grävde i blev alltför främmande? Kanske det. Men 
om jag vetat om att de rundade träpinnarna varit ekorrpilar i en kontext åtminstone i yngre tid 
definierad av patriarkala mönster, av förfäderskult och tidsmarkörer i form av tallkottar, hade 
sannolikt denna visshet fått bli mina "ögon". En censurerande sluss som styrt min 
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tolkningsbild och utgjort en alltför stor mängd av det slags bagage Hodder menar bärs med till 
den arkeologiska lämningen och styr uppställda frågor (Hodder 2000: 17). Jag skulle ha anlänt 
till en inte ny, okänd omgivning utan till en till delar redan färdigförklarad, redan sorterad i 
begripliga begrepp och fri från överraskningens kaos. Utan förhandsschema reste jag istället 
iväg och blev överraskad, såg och registrerade med egna ögon innan jag kom hem och slog 
upp mina böcker. Mot erfarenheten vägdes böckernas påståenden. Vissa kunde klargöra 
förvirrade trådar vilka därmed 1 efterhand tycktes onödigt tilltrasslade; andra vände jag 
kritiskt ut och in på ett sätt som sannolikt inte gått att göra om inte erfarenheten varit det 
första steget. Framtiden får utvisa om ordningen var rätt eller bakvänd, liksom den också får 
avslöja följderna av att få sin första gräverfarenhet formad i en främmande kultur. 
Till sammanhanget bör dock tilläggas den egna rollen: samtidigt som jag ingick som en i 
gruppen var jag en främling, innehade så som omnämnts under kapitel ett en dubbelroll. 
Främlingsrollen förstärktes säkert av okunskapen i ryska (vilket åter gör Parkins resonemang 
aktuellt); till dess nackdel var möjligen dock det faktum att jag inte deltog i gruppen som 
specialist av något slag, färdig att delge andra mina kunskaper och färdigheter. Åter kan 
jämföras med Balzer, vars oreflekterade upplysning kring den egna gästrollen jag förvånas 
över under samma kapitel. Detta förvånar än mer då hon till en del vistats i Sibirien i 
egenskap av lärare, som en av flera ledare för filmseminarier (B~lzer 1999: 11 ). Fylld av 
kunskap att delge borde hon rimligen hamna en nivå högre än sina sibiriska "elever", inte ses 
och dänned inte bemötas som en jämlike. Vilket torde stärka och inte försvaga den 
främlingsroll hon inte reflekterar över. Jag, som inte kom som lärare utan för att lära, tycks på 
ett annat sätt än Balzer haft möjlighet att "smälta in", neutraliseras, bli en jämlike på lika 
villkor. Och på så vis kunnat undvika delar av det speciella bemötande jag har svårt att tro 
undslapp Balzer; en, kan förmodas, i högsta grad väsentlig detalj för absorberingen av nya 
intryck. Ytterligare ett fenomen värt att nämna i samband härmed är min roll av dubbel 
främling, skapad vid mötena med lokalbefolkningen. Balzer förbluffar än en gång: hur 
kommer det sig, då ryssarna ser sig som främlingar gentemot chantema och jag, då jag inte 
ens är ryss, således blir dubbel främling, att hon som är icke-rysk som jag inte med ett ord 
påtalar detta? 
I linje med Balzers förklaringsmodell av trosföreställningar såsom uttryck för etnicitet, 
kommenterad under kapitel fyra och vidare illustrerad under den fördjupade historiken, skulle 
Albinas intention då hon offrade sitt mynt till jorden vi grävde i, i grund och botten vara ett 
etniskt hävdande. Teoretiskt sett, i slutet av en längre händelsekedja där flera små myntoffer 
blir till en stor manifestation av icke utdöda ritualer, skulle denna förklaringsbild kunna te sig 
fruktbringande. Dock kan frågas var i bilden Albinas intention att blidka en störd jord 
kommer in. Som en första, men inte lika viktig intention? Som maskering, för att dölja för oss 
främlingar det etniska hävdandet? Eller som en illusorisk intention, som kanske till och med 
för Albina döljer hennes verkliga, etniska syfte? Parallella intentioner är en möjlighet, av 
Balzer dock inte omtalad. På uppenbar kollisionskurs med den förklaringsbild Arkadij gav 
skulle Balzers trosföreställningar kunna föreslås som konstruktioner, tillkomna inte för sin 
egen utan för någon annans, i detta fall etnicitetens, skull. Konstruktioner vilka, som framgår 
av slutorden i kapitel fyra, inte ger utrymme åt alternativa förklaringsmodeller såsom andra 
(läs främmande) tankesätt. Och som därför tycks ge ett sken av utanförskap, främlingskap 
och, som följd av eller del i detta då det aldrig erkänns, tillika illustrerar ett uti- eller 
uppifrånbetraktande med risk för etnocentrism. Med utifrånbetraktarens blick sorterar hon 
trots en bojkott av generaliseringar chantiska ritualer i begrepp såsom reinkarnation och 
shamanistisk kraft (Balzer 1999: 174, 201 ). Bredvid sin intention att låta chanternas egen syn 
på sitt förflutna och nuvarande liv komma i fokus, vilket hon hävdar som nödvändigt för att 
nå komplex multiförståelse och undvika förenkling (Balzer 1999:xi), verkar hon framställa 
dem som i första hand chanter och först i andra som individer. Genom konstruktionerna löper 
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en ton av determinism. De analoga resonemangen gör sig gällande liksom den kritik Dincauze 
för mot dessa. Utgrävningens närhet till liksom sammanblandning med chantiska 
trosföreställningar och levnadssätt skulle nämligen förslagsvis kunna sättas i linje med det 
främlingskap jag menar öppet tillstås, som en ständig påminnelse om att grävandet s_ker på 
främmande mark. Det analoga användandet blir då någonting annat än det uttryck för 
förenklad lagbundenhet som förebrås av Dincauze. I det etnoarkeologiska arbete som 
bedrivits i samband med den av Hodder ledda utgrävningen i Catalhöyiik, Turkiet, har inte ett 
sökande efter historisk kontinuitet varit i fokus. Man har istället velat inhämta en känsla för 
simultantänk.ande i ett nu och ett då, i vilket två åtskilda världar kan närma sig varandra och 
ett diakront perspektiv stärkas (Matthews et al. 2000: 177[). Detta skulle kunna ses också som 
snarlik beskrivning av expeditionens analogiska användande; ett närmande av två världar, den 
arkeologiskt grävande och den i regionen starkt förhärskande chantiska, som vore orimliga att 
i den specifika situationen hävda ett särskiljande av. Naturligtvis kan san1mankopplingen 
mellan grävningen och chanterna också ses ur andra, både positiva och negativa perspektiv, 
såsom den aspekt kring uppmuntran till vidare grävning som förs fram under kapitel fyras ord 
om förförståelsens väl och ve. Arkeologin som hjälpande hand åt etnologin väcker andra slags 
tankar: en längre diskussion kring etiska förhållningssätt skulle eventuellt vara av intresse 
liksom en djupare analys kring effekterna, kanske inte alltid av det positiva slaget, för 
chanterna av etnologisk/arkeologisk sammanblandning. En dylik diskussion utelämnas dock 
då den skulle behöva längre utrymme och ligger utanför ramarna för syftet. 

Levnadssätt 

I expeditionens levnadssätt kan närheten till naturen som först påtalas. Som redan diskuterats 
under kapitel två, kan i matvaror förvarade i permafrosten och dylika exempel såsom 
användandet av mossa för emballage ses fördelar för det arkeologiska arbetet genom att 
arkeologen kan hjälpas till "rätt" spår eller åtminstone upplysas om felaktiga. Hit kan också 
väderomslagen liksom myggnärvaron och den under kapitel fem omnämnda tids- och 
rumsbilden räknas. Liksom annorlunda värderingar skulle de kunna föreslås skjuta andra 
perspektiv, kanske betydelsefulla under forntiden, i förgrunden. Perspektiv vilka kanske 
skulle legat i glömska, om det inte hade varit för att de också i den egna situationen blivit av 
den vikt de eventuellt var för de forntida människorna. Så synes exempelvis reflektionen 
under den fördjupade historiken kring mygg och knott som bidragande orsak till att sätta upp 
barnvaggor högt upp i träden belysa hur stor emfas den egna erfarenheten skapat på dessa 
insekters närvaro. En emfas som sannolikt inte lika automatiskt hade uppkommit utan 
erfarenheten och gruppens levnadssätt. Huruvida denna sedan är alltigenom bra eller inte för 
den arkeologiska bilden kan naturligtvis diskuteras; för stor emfas kanske skymmer annat 
eller ger fe.laktig bild av forntiden och blir då till en nackdel. Men i stort verkar även 
levnadssättet nära naturen kunna bidra till den slags närmare förbindelse till och rundare blick 
för den arkeologiska utgrävningen som ovan framkastas för de annorlunda värderingarna. 
Med sådant som brännässlor och tallkottar, omtalade under kapitel fyra och samtidiga för nu 
och då, skapas ett plötsligt och intensivt förhållande som motverkar fördomar kring en 
förenklad forntid. 
Den föreslagna förskjutningen av tids- och rumsbild illustreras av Snellmans ord om 
chantiska tidsmarkörer liksom om polarnattens betydelse för tidsuppfattning under den 
fördjupade historikens efterhandsläsning. Inom antropologin betonas av vissa forskare idag 
uppfattningen av samexistens av skilda tidssyner framför den gängse bilden av en tidssyn 
avlösande den andra (se exempelvis Gell 1992:315). Andra betonar istället den linjära 
utvecklingstanken; så vill Clark se en successivt utvidgad tids- och rumsuppfattning vilken 
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genom människans historia slutligen mynnar i förmågan till abstrakt (absolut) tidssyn; som 
följd av detta ansluter han sig till uppfattningen att naturfolk genom sitt sätt att leva tenderar 
ha jämförelsevis snäv tids- och rumssyn (Clark 1994). Här menar dock Snellman att denna 
uppfattning har sin grund i antropologins ahistoriska perspektiv och därför hellre talar om vad 
antropologen vill se (Snellman 2001: 134 ); en tidsbild som torde vara överrensstämmande med 
det överlag statiska samhälle man enligt antropologen Igor Krupnik i särskilt femtio- och 
sextiotalens forskning ville framhäva både för förhistorien och för nu levande naturfolk 
(Krupnik 1993: 19f). Böjd att ansluta mig till Gell och Snellman tycks den abstrakta 
tidsbilden, vilken jag själv skolats i, som en av flera möjliga tidssyner, formad för att passa en 
specifik samhällsstruktur men kanske mindre lämplig eller otillräcklig i en annan. Den 
skönjbara tids- och rumsförskjutningen kan antas stärka Gells tanke om alternativa syner och 
således göra det lättare att föreslå en tids- och rurnssyn för den forntid jag vill förstå, än om 
jag sökt titta bakåt efter en sådan, skymd av avståndet, längs en tänkt utvecklingslinje. 
Så som framhållits är andra aspekter av livet på naturens villkor inte lika positiva. Sådant som 
väder och mygg kan åter, nu ur negativ synvinkel, föras fram. Som läsaren sett påverkar 
klimat och temperatur till stor del stämningen över grävschaktet, ibland naturligtvis i positiv 
men lika ofta i negativ riktning. Likaväl som de påminner om forntida villkor är det rimligt att 
anta att både isande kyla och ettriga insektsbett påverkar tålamodet och därmed både den 
uthållighet och noggrannhet en utgrävning kräver. Hälsan spelar naturligtvis in, här betydligt 
mer utsatt och därför en större riskfaktor. Hodder påpekar hur "fält"-uttrycket använts av 
arkeologin och andra discipliner för att definiera ett slags borta, i motsatt förhållande till det 
som är hemma, det hemtama. Han menar att uttrycket stärkt iden kring ett distanserat, 
objektivt förflutet, möjligt att objektivt återge på behörigt avstånd, hemkommen från det så 
kallade fältet. Uttrycket stärker således den dekontextualisering hans reflexiva metoder vill 
motarbeta, stödjer enligt honom en åtskillnad mellan en deskriptiv materialinsamling och ett 
senare interpretativt nerskrivande liksom ett allmänt oppositionsbildande mellan motsatspar 
såsom subjektivt/objektivt, lokalt/generellt, vi/"de Andra". I sina försök till ändrade 
förhållningssätt vill han istället se närvaron av detta fält också hemmavid, integrerat i övriga 
delar av utgrävningsarbetet (Hodder 2000: 17f). Vid en jämförelse med den egna 
fälterfarenheten kan påpekas att åtskillnaden mellan materialinsamling och interpretation inte 
bara behöver vara av ondo, illustrerat i kapitel fem angående försöken att studera Sirelius. 
Plågad av mygg, utmattad, med tankarna upptagna av mathallucinationer. skulle en 
interpretation i fält varit i det närmaste ogenomförbar. I detta fall tycks senare interpretation, 
med tids- och rumsavstånd som befriar från fältlivets besvärligheter och därför skapar 
möjlighet att upptäcka fler perspektiv, mer värdefull trots sitt samtidiga avskiljande. I 
oppositionsparen knyter Hodder som synes an till ovannämnda polariseringar framförda som 
belysande Elm och Löfgrens par av kaos/ordning; anledning ges att också stanna till vid 
motsatsparet natur/kultur, av de senare beskriven som i vissa fall likställd med kaos/ordning 
och påtalad som ett slags paraplybegrepp under vilket andra motsatspar kan sorteras (Ehn & 
Löfgren 2000:35ff). Dess innehåll ges således symbolisk betydelse; tillsammans med sin 
samtidiga konkreta innebörd, såsom specifik åtskillnad av natur och kultur, får begreppet 
aktualitet hos Dincauze då hon pekar på det som hon menar traditionella avskiljandet mellan 
människan och hennes omgivning och de konsekvenser detta fått för miljön liksom för synen 
på denna (Dincauze 2000). Genom gränsdragningen, menar hon, hålls parterna på avstånd; 
samröre blir en omöjlighet. Uppdelningen blir hierarkisk, med naturen underordnad kulturen 
och, definierad som dess· motsats, berövad egen dynamik. En platt bakgrund skild från 
kulturens utveckling; en förenklad bild, hävdar hon, som gjort exploatering legitim och lett till 
förenklade förklaringsmodeller av kulturen, människan, som den aktiva förstöraren av 
naturen, dess passiva offer. Skiljelinjen appliceras på det förflutna; naturen har varit ett orört 
land och i försök att bevara den har man efter samma mönster med reservat och 
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nationalparker försökt avskilja den från mänsklig inblandning (Dincauze 2000:5f. 499ff, 521 ). 
Den hierarkiska tudelningen framstår, på samma gång som den skapat allmängiltig stämpel åt 
en syn på världen som strukturerad i motsatspar, som själv en produkt av denna syn. Dincauze 
visar på hur den blivit liktydig med det av Hodder påtalade vi/"de Andra", där "vi" ses som 
norm och allt avvikande kan underordnas i "de Andra". Hon pekar också på liktydigheten 
med användandet av linjära orsakssamband, där orsaken till den ena partens förändring finns 
att söka hos den andra eftersom det också mellan orsak och verkan måste råda ett 
motsatsförhållande. Ett användande som präglat arkeologin, vars metodologiska arbetssätt 
hon vill se djupt förankrade i tudelningens princip; det har, menar Dincauze, givit upphov till 
överdrivna orsakssamband och därmed till de förenklat deterministiska förklaringsmodeller 
hennes under kapitel fem anförda analoga kritik grundar sig på. Istället för tudelning 
poängterar hon därför det interaktionistiska synsättet, där reservat undanhållna människor blir 
artificiella konstruktioner då så kallad orörd natur ofta skapats, underhållits av mänskliga 
aktiviteter. Hon betonar att det unika hos människan ligger i hennes förmåga till anpassning; 
eftersom hennes beteende således bestäms av och sammanflätas med omgivande miljö bör 
därför detta unika sökas i hennes relation till denna omgivning. Som konsekvens, menar hon, 
kan likhetstecken sättas mellan strategier för anpassning och kulturbegreppet (Dincauze 
2000:19ff, 3lff, 64ff, 73f, 331,521). Ytterligare en definiering av kultur återkommer således, 
till sitt väsen förslagsvis mer passande under denna rubrik och bredvid till exempel Parkins 
definition bra som illustration till begreppets mångtydighet liksom till kärnan i Keens 
uttalande. Så som redovisats i resonemanget kring analogins användande hävdar Dincauze, att 
då förändring uppstår i den omgivande kontexten, i den natur hon betonar som inte orörlig 
utan ständigt föränderlig, står alternativa svarsalternativ till buds; det linjära orsakssambandet 
blir ohållbart och interaktionen som påtalats svår att förutse då orsaker hellre än 
deterministiskt bestämda definieras av omgivande miljö. Arkeologin bör därför, slår hon fast, 
fokusera på dessa förändringar och försöka urskilja anpassningsstrategier som stegvis leder 
till förändring (Dincauze 2000:5, 23, 33f, 76f, 331, 498ft). Konstateras kan att Dincauzes 
betoning på anpassning, förmågan till adaption som en av människans eller gruppens främsta 
överlevnadsstrategier, delas av fler forskare. Adaption på flera nivåer urskiljs, såsom på det 
miljömässiga planet (förutom Dincauze se exempelvis Krupnik 1993), på tidsmässigt plan 
(Snellman 2001) samt i interaktionen med andra etniska grupperingar (Balzer 1999), där 
etnifieringsprocesser kan tolkas som adaptionsstrategier. Konceptet av adaption hittas enligt 
Krupnik inom flera discipliner och har inom exempelvis antropologin varit vanligt 
förekommande sedan mitten av sextiotalet (Krupnik 1993 :6). En rimlig slutsats är att 
expeditionens leverne nära naturen torde ge bättre förståelse för adaptionsstrategier då sådana 
vid exempelvis byggande av utedass eller insamling av svamp för större matvariation blir 
högst reella. Vilket föranleder mig att återkomma till diskussionerna angående "lyxsaker" och 
Marinas kommentar kring att expeditionen genom sitt levnadssätt skulle ha kommit nära de 
människor vi sökte efter i grävningen. Sett i ljuset av Dincauzes ord kan frågas om 
expeditionens nerhuggna träd och insamlade mossa, upptrampade stigar, upphängda tvättställ, 
avfallsgrop och kvarlämnade skräp bör ses som ockupering av eller interaktion med naturen. 
Det finns som synes två sidor av myntet, bägge viktiga för bedömningen av levnadssättets 
konsekvenser. Svaret tycks mot bakgrund av hennes redogörelse också bero på hur man väljer 
att definiera natur och begreppet natur/kultur. Vistelsen innebar en klar nerskräpning och 
förstörelse av platsen. Inom gruppen uttrycktes hänförelse över den ljusa natten, över den 
höga himlen som inte fanns hemmavid, i de "normala" förhållandena definierade av det 
mänskliga samhällets villkor. Samtidigt som detta visar på en åtskillnad borde det rimligen 
även kunna illustrera kommentaren under kapitel fem om expeditionens icke-ideologiska skäl 
till sin naturnära vistelse. Då ett levnadssätt nära naturen inte sker på lek utan för att man 
måste torde, som påtalats i. kommentaren, perspektiven bli av annat slag, definierade av 
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spelregler som är på allvar. Gruppen blir beroende av naturen, naturens villkor reella. I detta 
urskiljer jag, tillsammans med nerskräpningen, den tolkning jag gör av det slag av djupgående 
interaktion Dincauze talar om. En "experimentvistelse" i syfte att på lek överleva på 
forntidens villkor, med medvetna försök till harmoniering med sin omgivning och utplåning 
av sina spår och medtagande av sitt skräp i slutet av vistelsen verkar i sammanhanget, 
samtidigt som den varit bättre för naturen, på samma gång och kanske just därför med 
Dincauzes resonemang kunna definieras som lika onaturlig som -artificiella naturreservat. 
Konsekvenserna av det ena eller andra levnadssättet för den arkeologiska utgrävningen hade 
av allt att döma sett olika ut; ett medvetet försök till forntida levnadssätt hade effektivare 
avskiljt oss från moderna tings "distraktion" och fört oss närmare forntiden. Samtidigt skulle 
vi dock förbigått en inte oväsentlig detalj som ändå skulle ha skilt oss från de forntida 
levnadssätten: allvaret som borde följa av att leva på naturens villkor därför att man måste. 
Man kan också fråga sig hur frånvaron av ting såsom myggspray skulle påverkat; hade en 
sansad utgrävning ens varit möjlig? Här kan urskiljas olika utgångspunkter, sannolikt 
avgörande för det arkeologiska arbetets och kommande tolkningars utformning. Frågan är 
uppenbart komplicerad. Hur skulle Dincauze själv velat utforma vistelsen måntro? I hennes 
utförliga redogörelse hittar jag ingen ledtråd, ingen användbar passage, ingen parallell till min 
erfarenhet. Mellan uppställda teorier lyser exempel på egna erfarenheter, redogörelser för de 
villkor fältlivet ställer upp, med sin frånvaro. Ett förhållande som också kan påvisas hos andra 
forskare (se exempelvis Krupnik 1993; Ingold 2000). Ingenstans hittas sådant som ord om 
materialinsamlingars praktiska kontext eller upplysningar om logistiska problem. Hos Balzer 
finns beskrivningar av fältarbete liksom ord om gemensamma aktiviteter tillsammans med 
chantiska vänner såsom svampplockning (Balzer 1999:7ff). I beskrivningarna saknas dock ord 
om besvärligheter eller praktiska tillvägagångssätt varför fälterfarenheterna snarare får 
karaktär av ytliga utflykter; avsaknaden av kommentarer kring myggnärvaro väcker mot 
bakgrund av den egna erfarenheten viss häpnad. Avsaknaden framträder också tydligt 
gentemot äldre tiders forskare i vilkas arbeten,. såsom framgått under den fördjupade 
historiken liksom i skilda citat, insektsplågan ges en hel del utrymme. 
Begreppet natur/kultur får något kliniskt över sig, skapat i och för en renodlad forskarmiljö 
långt från det fält Hodder vill integrera och jag efter min erfarenhet begärligt frågar efter 
bland olika forskare. I sin fokusering på människans anpassningsförmåga, styrd av kontextens 
uppställda villkor, tycks denna kliniska tappning i slutänden, trots ord om motsatsen, få något 
deterministiskt över sig. Människans beteendestrategier definieras långt från omtalade 
kontexter, långt från människor själva ur samma slags utifrånperspektiv som påtalats ovan för 
Balzer; ett perspektiv som i grunden ter sig detsamma som den åtskillnad och det 
utanförställande av naturen hon samtidigt vill kritisera. 
Till diskussionerna ovan hör naturligtvis nära samman den omständighet att vi bor på 
utgrävningsplatsen; bor på vår arbetsplats och "går till jobbet" på ett sätt som skiljer sig från 
det brukliga. Ett inte helt osannolikt antagande _är att också genom detta ett annat slags 
förbindelse till arbetsplatsen, utgrävningen, upprättas, ett som förnimms genom alla sinnen. 
Små detaljer såsom kapitel fems återkommande fiskfjäll och hjortronfrön får långtgående 
betydelse; avståndet mellan mig som forskare och den förhistoria jag forskar i minskar och 
skulle istället för linjärt formad återigen kunna beskrivas som rundad: ett skal vilket omringar 
den egna personen och det förflutna på det slags "lika villkor" som ovan diskuterats. Också 
för förhållandet mellan de forskande torde sammanförandet av privatliv och arbetsliv få 
betydelse. Så betonar exempelvis arkeologen Louise Lindström vikten av det som hon kallar 
det mellanmänskliga pratet för det arkeologiska arbetet (Lindström 2002: 150). vilket i det 
sammanförda levnadssättet knappast borde saknas. Hennes påpekande leder oundvikligen till 
andra aspekter betonade för eller diskuterade i det arkeologiska yrket. I Hodders och 
Berggrens strävanden efter reflexiva arbetssätt inom arkeologin genom formaliserade forum 
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hittas sådant som schemalagda möten mellan fält- och laboratoriepersonal för stön-e 
integrering och tvärvetenskapligt samarbete, systematiserade sammankomster för 
tolkningsdiskussioner liksom dagböcker särskilt utformade för reflektion och dokumentation 
av tanke- och kunskapsprocess och för Catalhöyiiks del dessutom tillgängliga i integrerade 
databaser (Hodder 2000; Berggren & Burström 2002). Vid en jämförelse innefattar 
expeditionens levnadssätt ( eller arbetssätt) ett flertal av dessa framförda mål. Så urskiljs inte 
den slags uppdelningsproblematik mellan fält- och specialistpersonal Hodder och Berggren 
talar om; alla deltar i möjligaste mån i grävningen och finns (då det integrerade levnads- och 
arbetssättet knappast kan tillåta något annat!) till hands för ömsesidigt kommenterande och 
diskuterande när så blir aktuellt. Integrerade samarbeten, där kameramannen hugger 
dendrokronologens gran, osteologen lagar blinijs och man hjälps åt att sysselsätta barn och 
söka dendrokronologiskt lämpliga trästycken blir så fundamentala element i levnadssättets 
villkor att det närmast ter sig skrattretande att med ord framhäva dem. Tolkningsdiskussioner 
kan florera då ingen har möjlighet att "försvinna" efter arbetsdagens slut; problem kring 
alltför liten förekomst av dylika diskussioner beror sannolikt till stor del på separerade arbets
och levnadsplatser vid utgrävningar. Spontanitet, ett önskemål framfört i samband med de 
reflexiva strävandena, kan utvecklas tack vare ett litet antal gruppdeltagare vilket samtidigt 
utgör ytterligare ett av levnadssättets nödvändiga villkor då en stön-e grupp skulle vara 
logistiskt ogenomförbar. Talet kan såsom i kapitel fyra flöda fritt från föregående kvälls 
ringlekar till funderingar kring pågående utgrävningsarbete och utan problem inkludera 
osteologens plötsligt uppdykande benfynd. Något av det spontana, det omedelbara i detta 
flöde, kanske inte bara skulle gå förlorat vid alltför anonymt stora arbetsgrupper; ytterligare 
en orsak till sådan förlust skulle sannolikt kunna urskiljas också som paradoxal slutkläm på 
Hodders och Berggrens utarbetade formalism där omsvängningar i diskussioner på 
ovannämnda vis torde göras omöjliga. Vid det etnoarkeologiska arbetet vid utgrävningen i 
Catalhöyiik påtalas hur man hållit regelbundna möten för redogörelser av bybesök (Matthews 
et al. 2000: 178). I sammanhanget skulle dessa möjligen kunna ses som resultat av att 
deltagarna inte levt med utan avskilda från sitt arbete; ett samband skönjs mellan levnadssätt 
och grad av formalism, mellan avstånd till arbetsplats och grad av spontanitet. Bredvid 
specifikt utarbetade dagböcker lyser inhandlade skrivböcker för skolbarn liksom baljor för 
bortskyfflad jord som hämtas ur schaktet för att användas vid tvätt som skarpa kontraster, som 
en illustration till anförda samband. Vilket i sin tur borde kunna illustrera påpekandet av 
Hodder kring det specifika i metodvalet för varje enskild utgrävning (Hodder 2000:3). Så bör 
kanske dagböcker tillgängliga i integrerade databaser ses som det ultimata alternativet för 
utgrävningen i Catalhöytik där deltagarna är många och avståndet stort. Och skrivböcker icke 
utformade för arkeologiska sammanhang det bästa valet för Natasha i hennes skissande av 
artefakter alltför sköra för de villkor det mycket korta avståndet ställer upp. 
I den isolerade tillvaron som levnadssättet innebar kan sannolikt urskiljas ytterligare 
konsekvenser för utgrävningsarbetet. Så skulle inom denna form av tillvaro förslagsvis den 
kollektiva och offentliga karaktären på levnadssättet liksom vistelsens utvecklande av vad jag 
kallat ''vi"-känsla kunna inrymmas. Detta sistnämnda, fenomenet med gruppbildningar, har 
berörts av olika forskare (se exempelvis Hogg & Abrams 2001). I samband med den 
omdiskuterade synen på utgrävningsplatsen som en arkeologisk rättighet vilken i sin 
gränsdragning anklagas utesluta en icke-arkeologisk allmänhet påtalar Hodder hur 
"/ .. ./[arkeologer] ,säger 'kom och be.sök min lämning'/ .. ./. Uttalanden i vilka finns viss 
ägandeföreställning/ .. ./. "(Hodder 2000: 10. Egen övers.). Att lokalinvånare som besöker 
utgrävningar ses som utanförstående, särskilt som de inför den kunskapsfyllde arkeologen 
intar den ovetandes roll, är förmodligen ett vanligt fenomen vid utgrävningar. Ett rimligt 
antagande torde vara att en välutvecklad "vi"-känsla stärker en sådan syn och befäster en bild 
av ensamrätt och ägande över utgrävningen gentemot de utanförstående, gentemot ett "de 
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Andra". Vilket i slutänden förmodligen riskerar en lika självklart suverän tolkningsrätt där 
alternativa tolkningar utesluts. Samtidigt skulle kunna tänkas att levnadssättets närhet till 
naturen och isolation från andra människor inte bara uppmuntrar till utan på många sätt kräver 
ett "vi"-utvecklande liksom högre grad av offentlighet och kollektivism; i det väglösa finns 
ingenstans att "fly". I gruppens "vi" finns det enda alternativet till att inte gå under. Det 
otillgängliga och folktomma gör enskilda individer hjälplösa, individualism meningslös. För 
att praktiskt genomföra expeditionen, eller, om man önskar hårdra, för att överleva, måste 
enskilda rimligen lita mer till varandra och som följd av det insyn bli mer och behov av 
privatliv mindre självklar liksom gruppen som helhet primär. Ritualerna, invigningen, den 
under kapitel två påtalade markeringen av ett "hemma" kan förmodligen sättas in i och till en 
del förstås i detta; måhända kuriositeter när betraktade i efterhand och långtifrån men i sin 
kontext, definierad snarare av naturens än det mänskliga samhällets villkor, kanske mer 
nödvändiga. Mer naturliga, mindre irrationella och i högsta grad "vi"-förstärkande. Förmågan 
att klara av myggen kan av allt att döma ses ingå i "vi"-utvecklingen; en symbol för 
tillhörighet till gruppen och gruppens tillhörighet till platsen och platsens dåtid. En gräns 
mellan gruppen, "vi", och världen utanför, de övriga resenärerna på tåget hem, "de Andra". 
För den arkeologiska utgrävningen kan denna kollektiva, offentliga ton antas vara en nackdel 
i så måtto att personliga funderingar tenderar verka meningslösa, kanske kvävs i sin linda till 
förmån för gruppens gemensamma åsikter; möjligen kan i detta ljus mina borttynande 
hustankar i kapitel fem ses. Vidare är det rimligt att anta att Rodders påpekanden kring 
"ensamrätt" och dess negativa konsekvenser för utgrävningens gränsuppföranden och 
tolkningsbild måste tas med i beräkningen som allvarlig risk. A andra sidan kan antagligen 
också den möjlighet till förändrad syn och påverkan av andra perspektiv vilken redan påtalats 
för andra fenomen ses: det kollektiva, offentliga, gemensamma levnadssättet som en ständig 
påminnelse om ett förflutet vars villkor kanske inte heller gav individer alltför stort utrymme. 
Och som därmed, åter, kan antas placera det förflutna närmare. 

Teori kontra praktik 

Alla med ansvar för fältarbetet och laboratoriestudiet (det inkluderar alla involverade i projektet) 
måste förstå vilka prover som behövs, varför de behövs, och hur de bör väljas ut och handhas/ .. ./. 
Prover måste vara adekvata för de avsedda analytiska syftena (i storlek, målsättning, och 
frekvens). diskreta (representera isolerade sedimentenheter), och noggrant och utförligt 
dokumenterade. Härav följer att konsultation mellan laboratorieexperter och fältpersonalen är den 
bästa grunden för fältpraktik vad gäller provtagning. (Dincauze 2000:99. Egen övers.). 

Så lyder en del av Dincauzes anförda råd angående jordprovtagning. I samband med 
makroprov skriver hon vidare att: 

I .. ./vattensjuka växtmaterial insamlas bäst i klumpar av blöt matris, för att tvättas fria i 
laboratoriet/ . ../. Fuktiga prov måste hållas fuktiga tills behandlade; utsatta för luft krymper de och 
spricker/ ... /. De speciella behoven för fuktiga material bör medräknas som del i planeringen för 
vaije fältarbete.som kan tänkas stöta på dem. Krav på utrustning inkluderar normalt slangar eller 
sprayer för att hålla saker fuktiga under tiden de är utsatta, vattentankar för att ta emot stora 
prov/ .. ./. Speciell materiel och transport- och förvaringsmöjligheter ska tillhandahållas vid 
behov/ . ../. (Dincauze 2000:337f. Egen övers.). 

Utan att behöva analyseras ord för ord kan konstateras att ett antal punkter i Dincauzes 
beskrivning av jordprovtagning kolliderar med verklighetens villkor. Flera kunde inte ha 
möjliggjorts utifrån givna förutsättningar; utdragen skulle jag därför vilja framkasta som 
exempel på krock mellan teori och praktik. Som läsaren sett håller forskarnas resonemang inte 
hela vägen ut; det som lärts in i skolbänken synes mot bakgrund av min erfarenhet brista i 
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naturen, kan i verkligheten varken vägleda eller hjälpa. Balzers belysande av klyftan mellan 
teori och praktik blir aktuellt, kanske främst i sitt öppna tillstående av klyftans existens. I 
försöken till i slutänden praktiskt användbara teorier kan hos henne föreslås en modifiering av 
teoribegreppet ett nerlyftande av detta från en av allt att döma ofta onödigt hög piedestal. 
Åter skulle jag emellertid vilja lyfta fram den fördel av att slippa det förhandsschema som 
ordningen i att resa först och läsa sedan innebär; som framgått visar denna ordning, denna 
resa, en komplex struktur, svår att reda ut och dela upp. Balzers redogörelse förvånar till viss 
del då hon, ansedd som en av de främsta på sitt område, till stor del tycks bortse från denna 
komplexitet. Det borde vara osannolikt att hennes vistelser varit så smidiga som de framställs. 
Kanske hör detta hellre samman med hennes intention att söka forum för etnicitetsskapanden i 
vilken enligt min mening det mesta tenderar fogas i en och samma mall. Det mesta kan 
beskrivas som inpassat i en, skulle jag vilja föreslå, politiskt konstruerad etnicitet, liksom 
ovan beskrivna trosföreställningar i slutänden själv förvandlat till de slags konstruktioner 
vilka skulle kunna tolkas som parallell till anpassningsstrategier för överlevnad. Alternativa 
förklaringar eller fenomen såsom förekomst av alkoholproblem verkar i ljuset av detta bli till 
besvärande hinder, störande för en smidig sammanfogning. Ett förfäktande av ett synsätt 
urskiljs i vilket andra inte behöver förkastas då de redan från början utelämnats. 
Problematisering av gud-, ande-begrepp, kommenterad under kapitel tre, borde därmed bli 
onödig att ta med då en sådan snarare utgår från andra infallsvinklar. Samma sak tycks kunna 
påtalas för Dincauze och den mall hon i sin tur utformat för sin specifika definition av 
anpassningsstrategier i vilken bojkotten av analog slutledning, utifrån min erfarenhet 
orealistiskt konsekvent ställd mot den komplexitet resan givit antydningar om, finns infogad i 
linje med uppställt mönster. Mot bakgrund av den sannolikt härmed sammanhängande, 
tidigare påtalade, urskiljbara deterministiska tonen, ter sig överbryggningen av Balzers svalg 
mellan teori och praktik inte särskilt invecklad; styrd av denna ton går den möjligen för bra 
ihop. Omvänt kan sannolikt tänkas att en alltför lätt sammanförd överbryggning i sin iver att 
hålla ihop innebär ökad risk för determinism. 
Mot bakgrund av min erfarenhet i en komplex verklighet skulle jag vid en större jämförelse 
vilja urskilja deterministiska tonlägen och favoriserande av synsätt både i Balzers 
etnicitetsförklarade religion, Dincauzes ~ntegrerade natur/kultur och Hodders formaliserade 
metoder för ökad reflexiv hållning. Som ytterligare exempel kan antagligen anföras Krupniks 
strävan att påvisa influens av social och miljömässig stress i samband med utvecklingen av 
försö1jningssätt hos inhemska folk i sibiriska och ryska arktisområden; en strävan där 
exempelvis ritualer i subarktiska skogsområden till skillnad från Balzers uttalanden förklaras 
utifrån den specifika naturen. Miljön påtalas leda till en konservativ hållning vilken ritualerna 
i ett slags ekologiskt trossystem tjänar till att upprätthålla (Krupnik 1993: l 8f, 239f). Trots, 
eller snarare förstärkt av, ord om multipla ansatser och påpekanden kring specifika kontexter 
som inte tillåter universella anammanden skulle med anledning av detta eventuellt kunna 
framkastas en viss underton av allmängiltig applicering hos forskarna. Ett inte alltför 
osannolikt antagande tror jag kan vara att detta till del bottnar i en av allt att döma djupgående 
vetenskapstradition av vetenskapsmannen som stående bredvid eller över ( och på samma gång 
utanför) sitt forskningsobjekt. Så som Hodder påpekat angående tanken bakom fält-uttrycket, 
ovan berört, anses i denna tradition objektiv rapportering kunna uppnås på behörig distans. 
Med detta kan antas följa en bannlysning av vissa fenomen ansedda som störande för denna 
rapportering, rotad i en härmed sammanhängande och lika djupgående framställningstradition. 
En tradition av "jag"-frånvaro skulle kanske kunna tänkas, inte bara onödig i objektiv 
framställning utan förmodligen också ett presumtivt hot mot den odiskutabla ton av sanning 
den distanserade rapporten förutsätts ge sken av. Cliffords ord om den etnografiske 
rapportörens balansgång blir åter aktuell liksom Geertz' tanke i samband med sin analys kring 
rapportskrivandets utseende och traditionella avfärdande av mer litterär utformning att 
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"/ .. ./om antropologins litterära karaktär skulle bättre förstås, skulle vissa professionella myter 
om hur den lyckas övertyga vara omöjliga att bibehålla."(Geertz 1988:3. Egen övers.). I linje 
med denna tanketradition hittas, som han visar, också uppfattningen att en blottläggande 
redogörelse för hur ett etnografiskt arbete gått till är detsamma som en antydning om att 
arbetet inte utförts överhuvudtaget (Geertz 1988:2). Här kan man möjligen förstå avsaknaden 
av den så kallade verklighetstrogna biten såsom de ovan föreslagna logistiska problemen 
liksom den icke omtalade mängden mygg och knott, så påfallande att den för min erfarenhet 
kommit att framstå som symbolladdat karaktärsdrag, hos exempelvis Balzer. Problem och 
besvärligheter skulle, kan jag tänka mig, anses störa, innebära den blottläggelse Geertz talar 
om, blottlägga jaget och, i samma andetag, blottlägga brister, underminera trovärdigheten. 
Sammankopplad med detta torde förslagsvis vara en rimligen lika djup föreställning om 
förmågan att kunna förklara allt, dra fram alla sorters fenomen inför vetenskapens ljus för 
analys. Inga spöken {lämnas kvar i någon garderob och om så måste göras, tycks man hellre än 
erkänna dem, vilket åter skulle vara ett blottläggande och underminerande, välja förnekelse av 
garderobens existens. Ett belysande exempel på detta kan förmodligen sägas vara den tidigare 
påtalade avsaknaden hos Balzer av förslag på annorlunda tankesätt som alternativ 
förståelsemodell av ritualer (vilka skulle ställa henne inför ting inte möjliga att förklara och 
därmed antyda brister hos henne som vetenskapsman). Ett annat exempel illustreras måhända 
av det tidigare kommenterade erkännandet av främlingskap och utanförstående hon aldrig gör, 
ett erkännande vilket också torde underminera. Då allt kan förklaras kan heller ingen 
bekännelse finnas för henne att göra kring existensen av fenomen som inte avslöjas henne, 
eftersom sådana därmed inte kan existera. Uteslutning av "irrationella" upplevelser på det vis 
Bowie påtalar under kapitel tre verkar också framträda i detta samma ljus. 
Allt förutsätts gå på räls, enkelt kunna infogas. Faran i detta, via de deterministiska tonlägen 
och allmängiltiga appliceringar som kan ses som följd av dessa traditioner och de 
förväntningar fördelade hos forskare och förmodade läsekretsar dessa kan tänkas ha befäst, 
torde i slutänden bli en förenklad skrivbordsprodukt. En förenkling i vilken polariseringar, 
som tidigare påtalats, föreslås bli uppmuntrade då de stärker de konturer enkelheten vilar på 
och fördomar och etnocentrism kan frodas. I sin intention att i sin redogörelse gå från, som 
hon säger, romantiskt tänkande till realism hoppas Balzer kunna "/ .. ./ta ut det exotiska ur 
sibiriska bilder och individer utan att göra dem 'just like us [så som vi]'."(Balzer 1999:3. 
Egen övers.). Då annorlunda tankesätt och främlingskap inte erkänns och sådant som ritualer 
enligt min mening blir överlevnadskonstruktioner tycks hon dock till del göra sig skyldig till 
just detta, i sina försök att motarbeta polariseringen norm/avvikelse överflytta allt till normens 
vågskål. 
Trots Hodders tidigare omnämnda påpekande kring det specifika i metodvalet för varje 
enskild utgrävning skulle viss etnocentrism kunna framkastas i ett antal av hans föreslagna 
metoder såsom de tidigare nämnda integrerade databaserna eller utvecklande av så kallad 
vi1iual reality (Hodder 2000:8); påkostade metoder vilka kräver ekonomiska resurser. Är 
rikedom ett av villkoren för reflexivt förhållningssätt? Deltagarna i utgrävningen i Catalhöyiik 
kommer till stor del från en och samma kultursfär (Hodder 2000). Med en blick på den ryska 
vistelsen och den tidigare kommenterade förekomsten av ett flertal av de reflexiva 
önskningarna i denna föreslås etnocentrism skönjas också i Hodders avsaknad av formaliserad 
metod för insamlande av andra kulturers infallsvinklar. På samma gång tycks expeditionens 
reflexiva förhållningssätt trots avsaknad av officiellt uttalande av sådana bli en smått bisarr 
illustration till de som jag anser långtgående kraven på formalisering av ett fenomen, i det här 
fallet reflexiva förhållningssätt, för att det offentligt ska medgivas existera. Det är 
betecknande hur en reflektion kring det bannlysta jaget först kan tillåtas sedan det officiellt 
vetenskapliggjorts. Hodder omnämner hur sådant som mindre arbetsgrupper visat sig 
underlätta reflexiva förhållningssätt (Hodder 2000: 14 ); nödvändigheten av förhållandevis 
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basala omständigheter för reflexivt uppnående verkar kunna antyda andra premisser för dess 
existens, oberoende av om det skrivs in i en programförklaring eller inte; således kan frågas 
om de bidrag från andra delar av världen Hodder inte frågar efter omedvetet kan tänkas styras 
av en ide om kunskapers samband med ekonomisk resurs och det onödiga i att därför söka 
dem1a kunskap bortom ekonomiskt välmående områden? Med andra ord, kan föreslås bli 
styrda av en ide om reflexiva arbetssätt förbehållna rika länder, formgivna av rika länder; som 
en form av lyxproblematisering sedan problem av mer praktisk karaktär, sådana som denna 
expedition fick ta itu med, börjat sina? Kanske en polarisering av det skarpare slaget kan anas. 
Ehn och Löfgren påtalar svårigheterna i att applicera den tidigare omnämnda polariseringen 
av kaos/ordning på olika kulturer (Ehn & Löfgren 2000:41); som parallell till natur/kultur blir 
varningen aktuell i Dincauzes användning av begreppet. Mot bakgrund av Bowies ord om det 
otympliga i applicerandet av religionsbegreppet på skilda kulturer kan förmodligen 
förenklingens och fördomens fara ses också i själva utelänmandet av (störande) 
problematiseringar. Den osäkerhet kring tillgång till båt som påtalas under kapitel fyra liksom 
kring sådant som fiskinköp skulle naturligtvis å ena sidan kunna sägas bero på andra 
värderingar än de egna. A andra sidan skulle dessa i sin tur möjligen kunna antas bero på 
andra omständigheter, i detta fall förslagsvis bero på faktorer vilka inte lika påtagliga existerar 
i den egna hemmiljön och därför, hemmavid, brälli1ffiärkts som koloniala myter. Med en 
problembefriad applicering av dessa myter som allmängiltiga skulle kunna föreslås en 
antagligen ganska lätt övergång från ett bedömande till ett dömande av främmande synsätt. I 
Dincauzes fokusering på integrerad natur/kultur för bättre miljöförståelse och ljusare 
framtidsutsikter för naturens överlevnad kan ses ett uttryck för hennes samtid, för den 
miljödebatt som sprungit upp till ytan i hennes egen kultursfär. I begreppets suveräna toJkning 
trots Ehn och Löfgrens varningsord och begreppets sannolika otymplighet av det slag Bowie 
talar om, skulle jag emellertid utifrån min erfarenhet vilja framkasta en oproblematiserat 
allmängiltig applicering för detta uttryck. Utan hänsyn till olikhet och variation torde således, 
menar jag, kunna föreligga risk fördömanden också här. 
Resan visar på en verklighet som uppdagar en komplexitet vilken avslöjar risken för 
förenkling som i slutänden tenderar rulla ut i fördom gentemot fenomen avvikande från mig 
själv. Mot bakgrund av denna resa skulle således i ovan beskrivna förenklingar med sina 
risker och faror möjligen kunna föras fram ett samband med det slag av avstånd som tidigare 
påtalats i samband med diskussionen om boplatsens närhet till arbetsplatsen; ett samband 
med, kan kanske föreslås och uttryckt med andra ord, ett avstånd till verkligheten. Ett flertal 
forskare påtalar helhetssyn idag, en strävan mot gränsupplösning. Som framgått av anförda 
redogörelser synes försök i dessa riktningar dock till viss del tendera förenklas; så skulle i 
exempelvis Balzers sammanbyggda teori och praktik eventuellt kunna lyftas fram en 
ensidighet i så måtto att teori, snarare än befästs till, sammanförs eller omvandlas till praktik. 
Blir praktik på samma vis till teori? En ansats till materialistiskt fokus tycks finnas i sådana 
påståenden såsom att exempelvis ekonomiskt grundade överlevnadsbehov skulle ligga bakom 
rituell och lingvistisk samhörighet mellan chanter och ryssar, anförd i samband med den 
fördjupade historiken. En parallellutveckling verkar skönjas av teori som förvandlad till 
praktik i en möjligen omedveten automatik kan föreslås leda till materialistiskt perspektiv och 
ett materialistiskt perspektiv som på sannolikt liknande vis underlättar en (ensidigt) 
sammanbyggd teori och praktik där teori assimileras i praktik. Och nej, en omvandling i 
motsatt riktning tycks inte ske, eller ske i synbart mindre grad. I hennes kritik av kategorier 
eller generaliseringar, påtalad tidigare, skulle vidare kunna invändas ett samtidigt 
konstruerande av nya kategorier. 
Hodders konkreta strävan mot reflexiva förhållningssätt framstår i de resurser och den tid 
hans formaliserade metoder kräver enligt min åsikt på samma gång som en utopi. Situationen 
i den ryska expeditionen med deltagare som var med inte som arkeologer eller specialister 
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utan på basis av släkt-/vänskapsband och deltagande i grävningen som det primära då tiden 
styrde och extra grävarhänder prioriterades tonar fram i nästintill kolliderande färgskala. 
Samtidigt som han betonar helhetssyn tas hos honom liksom hos Berggren inget kliv ut ur 
arbetsområdet för en blick på omgivningen och en reflektion kring levnadssättets, vädrets och 
så vidare påverkan. Sett i det ljus som har framförts vore det kanske rimligt att flytta det 
reflexiva förhållningssättet i arkeologin ytterligare ett steg, låta det omfatta också den 
etnografiska kontexten för att motarbeta förenkling. Varning -för denna förenkling hittas också 
i arkeologen Ulf Säfvestads kritik av hermeneutikens anammande inom postmoderna 
riktningar i arkeologin som han ifrågasätter som en i grunden äkta reflexivitet; snarare. menar 
han, kan det vara fråga om"/ .. ./ett färdigt ideologiskt paket där man nöjer sig med att hänvisa 
till auktoriteter/ .. ./." (Säfvestad 2002:33). Min kritik av Rodder och Berggren vill jag se som 
ett led i försök att undvika detta. Vissa av deras resonemang är tankeväckande men kan ändå 
inte köpas med hull och hår. 
Så som visats skulle den interagering Rodder propagerar för i samband med oppositionen 
fält/hemmavid liksom den interagering Dincauze betonar fö:r natur/kultur kunna föreslås som 
inte riktigt hållbara hela vägen ut; i verklighetens komplexitet kan påståendena föras fram 
som ensidiga, förenklade. 
Som en likhet till Balzers ensidiga sammanförande av teori och praktik skulle jag vilja 
framkasta hennes ovan påtalade, lika ensidiga sammanförande av norm/avvikelse liksom 
också förenklingen i Rodders försök och det oproblematiserade i Dincauzes interagering; en 
möjlig parallell skulle jag således föreslå mellan kultur/natur och teori/praktik, mellan 
förenklad gränsupplösning och förenklat sammanförande av teori och praktik. Så som 
exempel visat, såsom Hodders och Dincauzes inte helt hållbara interageringar, kan antas att 
förenklat sammanförande av teori och praktik är detsamma som kollision mellan desamma. 
En kollision vilken illustrerar det nämnda avståndet, vilket i sin tur illustrerar polarisering. 
Kanske vore det mer fruktbart att tänka sig att kollision ska ske? Under resan såg jag fenomen 
jag aldrig fick fullständig klarhet i. Ting som får _förbli ogenomträngliga gåtor av det slag 
sannolikt alla resor präglas av; en subtilitet som ger resan dess unika karaktär men på samma 
gång inte är möjlig att fästa på papper, inte tydlig nog att klä i ord. Kanske ska så vara? 
Kanske ska en gräns mellan exempelvis skämt och allvar inte vara urskiljbar liksom ett 
reflexivt idealtillstånd kanske inte ska gå samman med verkligheten? Kanske ska teori och 
praktik inte gå ihop? Ryssarna tillstår ett främlingsskap trots att de inte bedriver reflexiv 
arkeologi; kanske måste det otillåtna tillåtas mer? Det kaotiska, det främmande, det 
skrämmande i garderobens okända inre? För att frångå det utifrånbetraktande som torde vara 
detsamma som det avstånd som påtalas mellan teori och praktik, detsamma som 
polariseringen natur/kultur liksom därför på samma gång detsamma som den ofrånkomliga 
krock mellan teori och praktik som forskare idag tycks tendera att inte vilja erkänna, 
förmodligen vilande i en vetenskapstradition vars existens kan sägas bygga på förenkling. Det 
avstånd som antas som grund till förenkling skulle på så vis föreslås kunna byta plats med 
denna, förenkling på samma gång sägas vara avståndets grund. 
Som läsaren har sett har vistelsen varit svår att dela upp. Fenomen går i varandra i intrikata 
nät; myggor symboliserar ett "vi" samtidigt som de är medskapare till en annan blick för ett 
då; fisknätter och grävningsarbete löper in i varandra och genomkorsas av lustiga 
kontaktvägar beströdda med fiskfjäll och hjortronfrön: allt ingår, inget kan renderas till 
oberoende bakgrund. I mina försök att ändå uppdela detta odelbara för att få struktur på mitt 
arbete gör jag mig skyldig till samma slags kategorisering som jag invänder mot; också jag är 
skolad i den vetenskapstradition jag har synpunkter kring. Socialantropologen Tim Ingold 
konstaterar självreflexivt att "/ .. ./när allt är sagt och gjort, kan det inte finnas något mer 
'västerländskt', eller mer 'modernt', än att skriva en akademisk bok som den här." (Ingold 
2000:6f. Egen övers.). Ett uttalande jag, i mitt arbete, inte kan annat än ansluta mig till. Jag 
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följer i spåren av Dincauze och Hodder och omsätter den matris i form av den omgivande 
jorden Dincauze vill placera i förgrunden till grävningens etnografiska omgivning, applicerar 
Hodders beroendeförhållande mellan helhet och del på vistelsen där jag vill se grävningen 
som icke löstagbar från sitt sammanhang. Som framgått har gränsupplösande aspekter 
betonats: reciproka system, "hemma"-markörer, barn som ingår i vuxenvärlden, fiskfjäll, 
brännässlor och kollektivism som genomträngt jordytan i simultan förgrening in i nu och då; 
likheter i flora och fauna som korsat förbindelsen mellan norr och söder, levnadssättets närhet 
som minskat utifrånbetraktande och polarisering och givit rundare bild. Samtidigt tycks den 
komplexa verkligheten visa mig på motsägelser och inkonsekvens för den gränsupplösande 
bilden. Gråtonade vardagsdetaljer som suddar ut självklar polarisering vill jag föreslå på 
samma gång definierade av dessa ( okända) gråtoner. Chanter kan jämföras med samer men 
synbarligen också med vikingar. Markeringar dras för att definiera och avgränsa ett "hemma". 
Levnadssättet kan föreslås antyda en icke definierbar komplexitet för en forntid på samma 
gång nära och främmande liksom tids- och rumsavstånd kan sägas berika perspektiv samtidigt 
som det avskiljer. Så skulle kunna framkastas att vistelsen inte primärt visar på 
gränsborttagande. Att resan och den mittenplacering den givit mig snarare än antyder 
gränslöshet visar på dess omöjlighet, visar hur försök till gränsers motarbetande tväiiom ökar 
polariseringens befästande. Nej, hellre tycks vistelsen indikera att gränser finns: flerfaldiga, 
främmande och andra slags. Kanske bör, följer slutsatsen ur detta, bredvid ett tillåtande av det 
otillåtna också ett tillåtande av gränser ske? Belysas kan filosofen Judith Butlers resonemang 
angående polariseringen mellan manligt och kvinnligt där hon påtalar inte ett överbryggande 
av denna utan snarare dess undergrävande där polariseringen istället vidgas och på så sätt 
förlorar i betydelse (Butler 1996: 165). I själva förekomsten av gränser, parallella och 
flerfaldiga, renderar kanske gränserna sig själva till att bli, var och en, en i mängden och 
därmed bagateller inte värda att lägga vikt vid. Så kan därför föreslås just i tillåtandet av 
gränser en skönjbar integrering. Istället för Balzers byggda brofästen framkastas en hållbarare 
bro mellan teori och praktik uppförd av själva gapet dem emellan. I avståndets existens föras 
fram dess eget förminskande. 
Den patriarkala struktur Balzer påtalar under den fördjupade historiken skulle till sist kunna 
sägas lösas upp: födslo- och menstruationshyddor som enligt Sirelius även fisk torkas i torde 
hellre visa variation, den patriarkala etikettens mångfald tills den förvandlas till en meningslös 
liten papperslapp. Ty i denna annan-slags-gräns-värld som således utkristalliserat sig, som jag 
knappat fram på tangentbordet och myggor flyger omkring och är symboler i, borde 
allmängiltiga kategorier, anser jag, bli en omöjlighet. Som desto möjligare, mer tänkbara, 
framträder kanske hellre fynden av de förmodade mensskydden: fynd som sannolikt inte låter 
sig indelas i förutbestäinda fack, som antagligen överrumplar i sin mångfald. Dessa befriat 
osjälvklara som utifrån denna världs premisser inte behöver fråntas sitt främlingskap kan 
istället föreslås bli verklighetens egna bevis, konkreta utsagor av dess komplexitet för vilken 
goda mammutråd icke göre sig besvär. 
Om någon. då jag ännu var hemma och stod i begrepp att resa till Sibirien, skulle sagt mig att 
kommande utgrävning skulle uppdaga fynd av presumtiva mensskydd hade jag inte trott mina 
öron. Bland tankar på håriga urtidsdjur, omgiven av vodkavarningar och goda råd, skulle iden 
tett sig absurd. aldrig föresvävat. Kanske skulle jag, inte utan skratt, svarat att ''jaså? Menar 
du att mammutar har mens?" 
Men jag visste inte vad som vänjade och aldrig skulle jag kommit på att ställa denna lustiga 
fråga. Istället kryper frågan fram med texten, med en retrospektiv blick och en jämförelse med 
mina pre-sibiriska förföreställningar där urtidsdjuret plötsligt står som kolossal kontrast till 
dessa näverfynd. En fråga utan sammanhang med övriga ord, oväntad och färdig att kastas ut: 
Har mammutar mens? 
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I linje med den sibiriska myten, med bilden av det arkeologiska Sibirien som det 
mammutbefolkade, borde svaret vara ja. För, kan man fråga sig, vilka andra skulle 
mensskydden ha kunnat tillhöra? 
Men svaret är oväsentligt i sammanhanget, lika meningslöst som frågan i sig. Nej, viktigare 
torde vara själva kontrasten och därmed frågans själva tillkomst; dess växande fram, tack vare 
resan, i takt med goda råds försvinnande, till en sista, klar reflektion. Dess existens som 
motvikt till mammutfördomar. 

... men någon rad imposanta mammutar klafsar aldrig in i badviken. De stannar någonstans 
bakom björkarna, gör sig aldrig hörda där vi bor. Jag drar ner min kapuschong, jag låter 
ansiktet täckas av mygg. Inga kolossala steg kan längre höras, av djur det inte finns en tanke 
på. Av djur som krymper, bleknar, döljs under mängden eventuella mensskydd i näver, 
försvinner i sin egenfi·åga. 

~~ 
' 

Fig. 18. Tatiana lägger ut artefakter på tork mellan regnskurama. 
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Intressanta spår för fortsatt forskning ... 

Av intresse skulle först och främst vara att djupare följa de spår som pekar på eventuella 
skandinaviska förbindelser, utifrån sådant som kulturella likheter, urskiljbara handelsvägar, 
fibulafynd, hästridande gudagestalter och isländska sagor, eventuella färder runt 
Yamalhalvön, ner mot Ob ... 
Så som kan illustreras med den chantiske gudomen Mir-susne-khum som en fo1m av 
mittengestalt, med den iranske guden Mithra i en sydostlig och en nordisk asagud i en 
nordvästlig ände vore det av största intresse att söka sig till dessa mer östligt förlagda 
kontaktvägar, ge analysen en östligt lutande tyngdpunkt som välbehövlig motvikt till det stora 
flertalet från söder mot norr eller från sydväst mot nordost lutande. 
Som kanske läsaren uppmärksammat, har med flit utelämnats alla kommentarer som berör 
könsskillnader; ty detta hade krävt alldeles för stort utrymme då det inbjuder till en större 
genusdiskussion, som förvisso hade varit intressant att följa. Av intresse skulle naturligtvis 
också vara att anlägga genusperspektiv i fortsatt utgrävning. Fråga sig hur kvinnornas värld 
gestaltade sig eller med utgångspunkt i minipilbågar söka efter forntida barn. 
Efter att ha tagit del av svensk utgrävning skulle kanske också en komparativ fortsättning på 
diskussionerna vara lockande? Liksom, som tidigare påtalats, en skärskådning av de egna 
anteckningarna skulle vara en utmanande infallsvinkel? 

Fig. 19. Jag i grävartagen ... 
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Efterord 

Kanske verkar min sammanställning fullspäckad med detaljer och händelser. Men, då bör 
läsaren veta att fyndet av bronssmycket utelämnats, liksom dubbningen och julgranen, mötet 
på tågstationen, fingerborgsartefakten, grodan, månalfabetet och så vidare och så vidare ... 
Detta då resan i verkligheten varit än händelserikare, än mer detaljfylld än sammanställningen 
någonsin skulle kunna bli. Och som sådan aldrig helt möjlig att f'anga in fullständig på papper. 
Läsaren har säkerligen undrat över en sak: vart togjordproverna vägen?! 
Jordprovema har, måste därför påpekas, även om de som synes varit osynliga i detta arbete 
,sedan hemkomsten, avsevärt präglat hela denna höst. Ja, de fördes till institutionen i 
Jekaterinburg. Men Natalias intention att skicka dem har visat sig inte fullt så enkel att 
genomföra. Ryska postverket har vägrat ta emot dem; jordprover har efter flertalet 
förfrågningar från Natalias och andra deltagares sida visat sig tillhöra en kategori ting 
förbjudna att föra ut ur landet. Ett försök att med hjälp av ekologiska institutionen skicka dem 
via Finland gick i stöpet. Helt nyligen var ännu ett försök mycket nära att lyckas då en kollega 
till Natalia, inbjuden till Sverige och ett möte i Vuollerim, ville prova att personligen föra dem 
ut ur landet. Också detta gick om intet. Jordproverna är således, i skrivande stund, kvar i 
Ryssland; fyra av dem befinner sig för närvarande, har jag fatt veta, på arkeologiska 
institutionen i Moskva. De övriga är i Jekaterinburg. Därmed kan konstateras att de tjänat 
alldeles ypperligt som illustrativt exempel på den verklighetens komplexitet jag har anfö11! 
Också nationella lagar och byråkrati måste tas med i beräkningen; också pappersexercis och 
bestämmelser kullkastar smidigheten. 
I Ust-Voykar, omgärdad av träden, var det lätt att tänka att världen upphörde bakom dessa; 
Sverige blev något avlägset diffust. Nu, långt från denna världsmittpunkt, ter sig istället Ust
Voykar som en dröm. Har jag verkligen varit där?! 
Ja, säger lyckligtvis alla foton och barnteckningar, dagboken och den torkade bladsamlingen, 
Kostias senap i kylskåpet. Och proverna, naturligtvis, kan jag inte låta bli att invänta. 
I skrivande stund är de inte möjliga att skicka; men om en vecka, två månader, är läget . 
måhända ett annat. Kanske dyker de upp, så småningom, dessa mina omhuldade påsar, och 
jag kan analysera deras innehåll, studera i mikroskop deras stora bevaringsgrad, ge 
expeditionen ett bidrag i form av korsanalysering och fördjupa mig i platsens arkeologiska 
bild. Om de kommer, blir de i så fall inte bara otvetydiga bevis på att en kontaktväg genom 

. byråkrati och tullbestämmelser, mot alla nuvarande odds, är möjlig. Nej, kommer de utgör de 
också bevis på Ust-Voykar, på Ust-Voykars existens, långt bort i ett land av verklighet och 
inte av myt, manifesterad i huggspån och hästskitlukt och välbevarade rester av ett förflutet. 
Och kommer de inte, blir min intention troligen den att göra ett nytt försök; med ett mer 

_ modifierat bagage i släptåg, packat under överinseende av dessa mina gjorda erfarenheter. .. 

Il 
Fig. 20. Volodya 
skär upp vår sista 
moks6n på tåget 
från Labytnangy. 



Y°ad: vore väl trevfi:Jare, 

efter av.sfutad: fä.snin3, än en liink 

li'jortron att for/ u.sta .si3 med. . . ? 

Sasha och Daniel och vår stora hjortronhink. 

68 



KÄLLFÖRTECKNING 

Otryckta källor 

Fältdagbok - förd av författaren under vistelsen och i författarens ägo. 
Fotografier - tagna av författaren (utom då själv med på bild - andra expeditionsdeltagare har då hållit i 
kameran) under vistelsen och i författarens ägo. 
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Muntliga och via e-post - inhämtade före, under och efter vistelsen.från skilda deltagare i expeditionsgruppen. 
E-posten i författarens ägo. 
Vistelsen var förlagd till Ust-Voykar, nära Salekhard i nordvästra Sibirien, Ryssland. Expeditionen varade från 
den 2 juli till den 29 juli 2003. 
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SCHAKTRlTNING 1: GRÄ VSCHAKTETS ÖVRE DEL 
Observera att konstruktioner kan förekomma tillsammans trots att 
de härrör ur olika lager! 

Schaktdjup vid avslutad grävning: 70-80 cm 
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/1 l 1 1122- 1113 
Markerade fyndplatser: 
1. Den kvinnliga idolen. 
2. Den manliga, av mig tolkade som halvfärdiga, idolen. 
3. Det lilla svärdets fyndplats. 
Andra markeringar: 
A. Trärester av den föreslagna byggnaden. 
B. Stor andel tovigt gräs och sävliknande massor. 
C. Stor andel huggspån. 
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i12..5" /126 /121-
D. Det yngsta lagrets palissadliknande konstruktion. 
E. Träkonstruktion som sticker ut från nordöstra hörnet. 
F. Stor andel huggspån. 
G. Brantare parti. Stor andel huggspån. 
H. Stor andel huggspån. 
I. Den liggande timmerkonstruktionen. 
J. Liten andel trä, stor andel jord. 
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SCHAKTRJTNING 2: GRÄ VSCHAKTETS NEDRE DEL 
Observera att konstruktioner kan förekomma tillsammans trots att 
de härrör ur olika lager! 

Schaktdjup vid avslutad grävning: 100-115 cm (mitten av schaktets nedre del) 
' 70-80 cm (ändarna av schaktets nedre del) 
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1. Rutan för silverringens fynd. A. "'M20" var en ruta som aldrig grävdes ut 
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2. Rutan för en stor koncentration av fynd 
av de eventuella mensskydden i näver. 

och således kom att skilja den nedre delen från den övre. 
B. Rester av eventuellt stående stockar. 

3. Rutan för Anatolijs fynd av två keramikskärvor. C. Koncentration av lerjord. 
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SCHAKTRITNING 3: GRÄ VSCHAKTET UR OLIKA PERSPEKTIV 
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Fig. 21. Fyndet av den manliga, av mig 
tolkade som halvfärdiga. idolen. 

~ ..... --. ...... -._--. 

Fig. 23. Hålen efter min jordprovtagning i "L28/M28". 

Fig. 22. Större del av schaktet, sett från öster. 

Fig. 24. Hålen efter min jordprovtagning i "M 14". 



Fig. 25. Det yngsta, översta lagrets palissadliknande timmerkonstruktion i schaktets östra, 
översta ände. I förgrunden skymtar de första timmerresterna av den föreslagna byggnaden. 
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BILAGA 6. 

' I Il. 

Fig. 26. Spetsen på 
en skissad variant 
av pil. beskriven 
av Sirelius 
som använd bland 
annat till ekonjakt. 
(Ur Sirelius 
1983:280.) 

Fig. 27. Fyndet av den kvinnliga idolen. 

Fig. 28. Den liggande timmerkonstruktionen i sluttningen, andra lagret. Mitt urgröpta "jordprovshål" 
befinner sig under till vänster. 
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(Rysk version av "Broder Jakob") 




