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– Vi fant, vi fant!
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– Vi fant, vi fant!

Når arkeologene  
finner en gammel 
skosåle, så gjør de 
som Askeladden:  
De kaster ei, men  
tar vare på den, i 
hvert fall en stund.
Tekst: Line Scheistrøen
Foto: Sissel M. Rasmussen



22 LO-AKTUELT 7|2018 

” Du blir ikke rik av å være  
arkeolog.      Vibeke Vandrup Martens

Hun stikker innom NIKUs brak-
kerigg før hun skal møte en kolle-
ga på feltet. Martens er utstyrt for-
skriftsmessig fra topp til tå og ser 
til forveksling ut som en anleggs-
arbeider. 

– Hansker? Ja, egentlig påbudt, 
men det er utrolig vanskelig å job-
be med dem på. Jeg må kjenne på 
det vi finner, hva er det for slags 
materiale? Det må jeg gjøre uten 
hansker, sier Martens.

Arkeologer er avhengige av å 
bruke alle sansene: De ser, lukter, 
føler på, og av og til smaker på det 
de finner.

Nå vil nok arkeologer ha seg fra-
bedt å bli sammenlignet med As-
keladden i eventyret «Prinsessen 
som ingen kunne målbinde» i alt 
og ingenting, men noen likhets-
trekk er det, i hvert fall for oss som 
kommer utenfra og får et lite inn-
blikk i hverdagen til arkeologene.

De graver, finner og tar vare på, - 
selv om ikke alt som dukker opp er 
like interessant.

– Den dagen du slutter å fasci-
neres av hverdagsfunn så er det 
på tide å finne seg en annen jobb, 
sier Vibeke Vandrup Martens. Hun 
er arkeolog og forsker, og har vært 
ansatt i Norsk institutt for kul-
turminneforskning (NIKU) siden 
2006. Martens er også leder for 
NTL Forskningsinstitutter. 

Historisk stor
Det er likevel fristende å bruke ut-
trykket «eventyrlig» om prosjek-
tet Martens og kollegaene er i av-

slutningsfasen på. Den nye Follo-
banen Oslo – Ski skal gå gjennom 
middelalderbyen Oslo, – et områ-
de hvor det har vært jernbane si-
den 1870-tallet. NIKUs arkeologer 
har siden 2013 undersøkt spor av 
middelalderbyen i traséen for jern-
banekulverten. 

De arkeologiske undersøkelse-
ne er de største i middelalderbyen 
Oslo på over hundre år. Bispeall-
menningen, en av Oslos eldste 
og viktigste hovedgater, er gravd 
frem. Det er avdekket et stort antall 
bygninger, gateløp og infrastruktur 
som vannrør og brønner, innheg-
ninger, og tusenvis av gjenstander.

Bruker sanser 
Flere titalls arkeologer har vært i 
arbeid på et stort område, noe som 
også gjør utgravningen spesiell. 
Oftest er prosjekter mindre, i an-
tall arkeologer og område.

 – Follobaneprosjektet er en lo-
gistikkøvelse uten like, også fordi 
utgravingene skjer samtidig som 
byggingen av den nye jernbanen, 
sier Martens. 

MILJØ: Jobben preger skjerm og kontorpult.

UTSKÅRET HODE: Funn fra 1200-tallet.
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PERLER:  Lagd av rav, glass, jet og bein.

TÅRNBRIKKE: spillebrikke av gevir.
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Bingo?
Apropos funn: En av veggene i 
brakka er dekorert med «Funn-
Bingo». Hver arkeolog har et ark 
hvor det krysses av for hvilke funn 
de gjør og hvor mange. Noen har 
mange kryss, andre få.  I forbifar-
ten forteller utgravningslederen 
Mick Derrick at han knapt deltar i 
utgravingen, men han har likevel 
bingo-kryss, for: 

– Jeg fant en sjelden mynt. Den 
satt fast under skoen min, fortel-
ler han.

Arkeologi er hardt arbeid, men 
av og til handler det om å ha � aks, 

bemerker Martens med et smil. 
Typiske yrkesskader er artrose, 
problemer med håndledd, rygg og 
knær. Da Vibeke tok menisken for 
noen år siden, varslet legen at hun 
på sikt kommer til å få behov for 
nytt kne. 

– Det er en typisk feltskade. Du 
blir ikke rik av å være arkeolog, og 
det er heller ikke nødvendigvis bra 
for helsa, sier hun.

Funn i sandkassa
– Det viktigste arbeidsverktøyet? 
Hodet, svarer Martens umiddel-
bart da det blir snakk om hvilket 

redskap hun liker og bruker mest. 
Også hun hadde som barn en fore-
stilling om at en arkeolog var en 
som satt på kne i jorda, gravde og 
fant skatter. Historien forteller at 
Martens allerede som � reåring var 
fast bestemt på å bli arkeolog. Hun 
brukte tida i sandkassa til å gjem-
me gjenstander i sanden for så å 
grave dem frem igjen. Foreldrene 
advarte besøkende om å låne jen-
ta smykker og ringer, for det kunne 
jo skje at Martens ikke fant de ned-
gravde gjenstandene igjen.

– Jeg hadde en skolelærer som 
forsøkte å få meg fra å bli arkeolog, 

STORT: Utgra-
vingene som nå 
er i sluttfasen er 
en av de største 
noen sinne i 
Norge. Sara 
Langvik Berge er 
en av flere tiltalls 
arkeologer som 
har vært i arbeid.
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som sa at alt som skulle graves ut 
var gravd ut. Det stemte heldigvis 
ikke, sier hun.

Midlertidig-problem
Martens møter kollega Kristina 
Veshnyakova Birkelund på område 
hvor de driver utgravinger. I mot-
setning til Martens, som i dag har 
en jobb der hun er lite på feltarbeid, 
er Kristina det stort sett hele tiden. 

Kollegaene snakker sammen på 
norsk, men dialekter og tonefall 
forteller at ingen av dem opprinne-
lig er fra Norge. Martens er fra Dan-
mark. Kollegaen er fra Russland. 

– Arkeologer er litt sigøynere. Vi 
� ytter etter jobber, sier Martens. 
Hun har studert og jobbet i de nor-
diske landene, samt at hun tok 
doktorgraden i Nederland.

I NIKU er det et mål at � est mu-
lig av arkeologene skal være fast 
ansatte i 100 prosent stillinger. Det 
står i kontrast til hva som er mer 
vanlig for arkeologer; korte kon-
trakter og mange midlertidige stil-
linger. Det igjen gir seg utslag i at 
arkeologer ikke ligger høyt oppe 
på lønnsstatistikkene.

– Universitetene er verstinger 
når det gjelder å ansatte midlerti-
dig. Forskningsinstituttene er blitt 
� inkere til å ansette, selv om de har 
lavere basis� nansiering enn uni-

versitetene. Akkurat det er et pa-
radoks, mener Martens.

Fortsatt er det god rekruttering 
til yrket som er spesielt populært 
blant jenter, men mange midlerti-
dige stillinger virker avskrekkende 
på unge som kan tenke seg å bli ar-
keologer.

– Forskerforbundet har en egen 
forening for midlertidige ansatte 
arkeologer. NTL kunne også med 
fordel hatt en slik underavdeling 
når problemet er så utbredt, me-
ner Martens.

Gjenskape historien
– Se, kvisten knekker ikke! Det er 
jo litt kult ikke å klare å knekke en 
trebit som er rundt 900 år gammel. 
Det er forresten veldig bra fordi det 
betyr at kulturlaget er i god beva-
ringstand, forklarer Martens og 
kollegaen.

Mange arkeologer er spesialis-
ter på et eller noen områder. Mar-
tens er blant annet forsker på be-
varingsforhold for kulturlag, altså 
jordlag med spor etter menneske-
lig aktivitet. 

Det har skjedd mye på utstyrs-
fronten, for selv om blyant og 
vannfastpapir er i bruk, så er PC’en 
et mer brukt arbeidsverktøy i felt.

– Å dokumentere er en viktig del 
av jobben. Mye tid går med til å re-

Universitetene er verstinger når 
det gjelder å ansatte midlertidig.
Vibeke Vandrup Martens

”

NTL Forskningsinstitutter 
 ♦ Ble etablert i 1981. 

 ♦ Landsforening som organiserer ansatte ved 
forskningsinstitutter, forskningsvirksomheter, 
undervisningsvirksomheter og enkelte andre 
virksomheter. 

 ♦ Organiserer alle stillingskategorier.

 ♦ Har 22 avdelinger og 893 betalende medlemmer 
(2016). 

VARSOM HÅND: Det må skje så forsiktig som mulig, om 
det er med hånd- eller maskinkraft – når flere hundre år 
gamle gjenstander skal fraktes bort.

UTEKONTOR: Med PC går registreringsarbeidet fortere unna enn tidligere da det 
kun var penn og papir, (nærmest) Vibeke Vandrup Martens og Kristina Veshnyak-
ova Birkelund.
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gistrere, men det er viktig at det blir 
riktig for om 100 nye år så kan in-
gen sjekke fordi da er dette borte. Vi 
kan ikke ta vare på alt vi � nner, men 
med god dokumentasjon kan vi se-
nere gjenskape ting på papiret. Ved 
bruk av for eksempel fotogramme-
tri kan vi lage 3D-tegninger av gjen-
stander og bygninger fra middelal-
deren, forklares det.

Sender en «snap»
– Wow! Den var � n!

En yngre kollega søker Mar-

tens for å få vurdert et funn fra da-
gen før. For utenforstående er det 
«bare» en litt gammel, liten kera-
mikkbit, men for Martens trente 
øye så er det så mye mer. Erfaring 
er alfa og omega i jobben. Martens 
er middelalderarkeolog med ek-
stra stor interesse for keramikk. 
Hun kan fortelle at keramikkbiten 
trolig er fra en stor kanne, opprin-
nelig fra England, og:

– Nå er vi nede på 1000-tallet, 
slår Martens fast.

Det går et tilfreds sukk gjennom 

gjengen som har samlet seg rundt 
den yngre kollegaene og funnet. 
Alle vil se.  

– Å, så kult! 1000-tallet! Vi be-
gynte å bli litt lei av å være på 
1200-tallet, sier kollega Birkelund. 

Men ingen roper. Hvor ble det 
av forestillingen om at arkeolo-
ger nettopp er som Askeladden, og 
ved funn roper: «Jeg fant, jeg fant!»

– Det er slutt på at vi skriker. Vi 
«snap’er», sier Kristina.

line.scheistroen@lomedia.no

FYSISK TUNGT: 
Å være arkeolog 
tar på kroppen. 
Slitne knær, 
rygger, skuldre 
og armer er ikke 
uvanlig.

FUNN: Keramikkbiten er trolig fra en potte fra 1000-tallet. SANSER: Arkeologer bruker alle sanser, som å lukte seg fram 
til hvilket dyr deler av denne møkka stammer fra.


