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BOKMELDING
Frode Iversen og Bo Lilledal Andersen:
Arkeologene. Nytt lys på fortidens gåter.
Pax Forlag 2013, innbundet, 189 sider. ISBN: 9788253035901.

Magnus Hoem Iversen

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Vellykket fortsettelse av populær
TV-serie
Et overflødighetshorn av formidling

«Arkeologene: nytt lys på fortidens gåter», er
en oppfølger til NRK-serien «Arkeologene», og
er skrevet av førsteamanuensis Frode Iversen
ved Kulturhistorisk museum og NRK-journalist
Bo Lilledal Andersen. Boka består av korte
journalistiske tekster som belyser ulike sider av
norsk arkeologi via åtte ulike tematiske kapitler.
Stoffet er fristende presentert, med god bruk
av fengende ingresser og underoverskrifter.
%LOOHGEUXNHQ HU JHQHU¡V RJ KDU ÀHUH HNVHPSOHU
av smilende, unge arkeologer ute i feltarbeid i
tillegg til bilder fra TV-serien og forskjellige
relevante og interessante steder, objekter eller
artefakter. Dette gjør boka lettlest og variert – det
er tydelig at forfattere og forlag her tar sikte på å
treffe et bredt publikum. Det er kort sagt lagt ned
et godt stykke journalistisk formidlingsarbeid i
boka. Det må det gis honnør for. Boka presenterer et svært positivt bilde av både arkeologer
og arkeologiens rolle i samfunnet.
Boka dekker et stort tidsspenn, og begynner
naturlig nok med å ta for seg de første
menneskene som kom til Norge – en gjeng med
barske pionererer – før leseren tas med på en
arkeologisk jakt på de første jegerne. Kapittelet
som følger tar for seg arkeologiens faghistorie,

og forteller også historien om utviklingen av
en norsk arkeologi. Dette partiet fant jeg som
utenforstående medieviter givende, fordi det ga
meg en begynnende forståelse for identiteten
til dagens arkeologimiljø. I tillegg får jeg en
fornemmelse av arkeologiens samfunnsoppdrag,
i alle fall slik miljøet oppfatter det selv. Som
utenforstående har jeg imidlertid også noen
enkle, i dette tilfellet, teknologiske innsigelser.
Bruk av såbar teknologi

Bruken av QR-koder har truffet fagbokbransjen
som en lei, litt forsinket hype. I denne boken skal
leseren bruke disse kodene for å få tilgang til
HNVWUDVWRIILIRUPDY¿OPHUSn15.VLQHQHWWVLGHU
i tillegg til YouTube. Tanken er i utgangspunktet
god, men slike koder egner seg bedre til kreative
bryllupsinvitasjoner, enn en bokutgivelse. Dette
HUGHWÀHUHJUXQQHUWLO
For det første blir jeg som leser nødt til å
legge fra meg boken, som jeg allerede koser meg
PHGRJ¿QQHIUHPPRELOWHOHIRQHOOHUQHWWEUHWW
Deretter er jeg nødt til å laste ned et program som
kan lese slike koder, og så er jeg nødt til scanne
kodene i boken. Dette er svært tungvint.
For det andre er QR-kodene for evig og
alltid koblet til én enkelt nettadresse. Det skal
ikke mer til enn at YouTube eller NRK legger
om infrastrukturen sin, så er disse kodene
ubrukelige. Det er derfor en sårbar teknologi.
'HQ HU ¡P¿QWOLJ RYHQIRU HQGULQJHU L ,QWHUQHWW
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± RJ ,QWHUQHWW HU VRP NMHQW HNVWUHPW À\NWLJ RJ
foranderlig. Hvem vet om YouTube eksisterer i
sin nåværende form om fem år? Paradoksalt nok
er bokens forfattere selv inne på denne tanken
i etterordet: «Vi er på vei inn i en verden der
VWDGLJ ÀHUH DY GH VNULIWOLJH NLOGHQH EOLU ODJUHW L
dataskyer...Vi får håpe fremtidens arkeologer
har kompatible dataprogrammer som kan lese
2000-tallets datatekst og tallkoder...» (s. 176).
Det slår meg at den utstrakte bruken av QR-koder
kan føre til en rekke triste arkeologer i fremtiden.
Det var vel ikke helt det som var intensjonen.
Med tanke på at leseren allerede er nødt til
å laste ned et program for å få glede av ekstrainnholdet, kan jeg ikke konkludere med annet
enn at en mye bedre løsning ville vært å lage en
såkalt app for dette innholdet. Det ville muligens
blitt mer kostnadskrevende, men samtidig en
bedre løsning for brukeren. Dersom nettadresser
IRUDQGUHU VHJ NDQ GHWWH ¿NVHV PHG HQ UDVN
oppdatering av programvaren. I tillegg kunne en
for eksempel koblet seg eksisterende systemer
for å lage enda bedre ekstrainnhold. Hva med en
funksjon i appen, som gjør at en kan få opp et kart
over kulturminner i nærheten av ens nåværende
posisjon? Alternativt kunne NRK og forlag ha
utviklet et samarbeid med Riksantikvaren, og
deres app «Kulturminnesøk», som allerede tilbyr
en rekke slike tjenester. Her har en gått glipp av
gode synergieffekter, og det er synd.
La bøker være bøker?

Det er mulig dette er en forferdelig konservativ
tanke – men når jeg leser en bok, så har jeg mest
lyst til å lese en bok, ikke surfe på internett, eller
VH¿OPHUSnWHOHIRQHQ*UXQQHQWLOGHWWHHULNNH
at jeg misliker disse aktivitetene, men at de er
grunnleggende distraherende. Det er aktiviteter
som trekker meg ut av leseopplevelsen, og inn i
noe annet – og noe som øker sannsynligheten for
at jeg forsvinner inn i andre internettaktiviteter
istedenfor å fortsette å lese i boken etter at jeg
har sett ferdig videoen. På telefonen har man jo
tilgang til all slags distraksjoner.
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Når dette er sagt, er ekstrainnholdet både
vellaget og interessant. Det gir ekstra informasjon,
kunnskap og tilleggsopplevelser til boka som
er gode, hvis man først setter seg ned med det.
Problemet er at veldig få gjør nettopp det. Her
HUGHWPDQJH<RX7XEH¿OPHUPHGXQGHUKXQGUH
visninger i skrivende stund (Februar 2014). Med
tanke på at boken har vært ute på markedet en
stund, kan det virke som om noe har gått galt
her. Enten skyldes dette et manglende behov i de
som kjøper boken, eller at det rett og slett er litt
kronglete og uvant å laste ned QR-kode-apper og
deretter skanne boken med mobil eller nettbrett.
Jeg holder en knapp på sistnevnte.
De virkelige gravejournalistene

Arne Hjeltnes er en gjenganger rundt alt som
kan kalles norsk i kongeriket, enten det er snakk
om det norske måltid eller tidligere norske
idrettshelter i skog og utmark, eller bare generelt
å være «på tur». Dermed var han nok også et
naturlig valg til et program om norsk arkeologi.
Til denne boka har han skrevet et kort forord. Det
er skrevet i vanlig Hjeltnesk sjargong: en typisk
kombinasjon av det joviale og det underfundige.
I teksten trekker han en parallell til litteraturen,
RJ-DQ*XLOORXVEUXNDYDUNHRORJLVRPUHVHDUFK
for å skape mer troverdige romanfortellinger
fra middelalderen. Dette er en interessant
tanke: arkeologi som grunnlag for historien om
historien.
«Hvem er egentlig arkeologene?» spørres
det på vaskeseddelen. Er de skattejegere som
Indiana Jones, bleke skrivebordsmennesker
eller nysgjerrige slitere med skitne hender?
Mang en arkeolog har nok tenkt, eller kanskje
hvisket: «This belongs in a museum!» etter å
ha gjort et funn. Hverken boken eller omgang
med ekte arkeologer styrker tanker om denne
yrkesgruppen som piskesvingende, slangefryktende Harrison Ford-typer i konstant fare. Å
dømme arkeologene som blodfattige skrivebordsmennesker virker også unødig strengt,
og kanskje litt selvpiskende. Sannheten ligger
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kanskje mellom de skitne hendene og det påstått
blodfattige skrivebordsarbeidet.
Som medieviter er det vanskelig for meg
å bedømme det faglige innholdet i artiklene.
Derfor blir jeg nødt til å bruke andre kriterier:
hvor interessert blir jeg i arkeologi av å lese
boken? Hvor lyst får jeg til å grave meg ned i
dette faget, eller å kaste fra meg verket og se de
ulike stedene det skrives om med egne øyne?
På disse punktene lykkes boka. Jeg reagerer
allerede merkbart mer positivt når jeg går eller
kjører forbi et kulturminnesmerke, og jeg har
begynt å utforske kulturminner i mitt lokalmiljø.
I påsken skal jeg se på gamle gravhauger på Moi
i Rogaland, hvor jeg vokste opp. Det ryktes til
RJPHGDWÀHUHDYGHPHUXnSQHGH0HUJHQHUHOW
kjenner jeg også på en viss økt bevissthet rundt
viktigheten av at det satses på arkeologer og
arkeologi i samfunnet. Dette er bokas fortjeneste.
En lenge populær del av journalistikkens
selvbilde er uttrykket om at avisene morgen
etter morgen produserer et slags førsteutkast til
historiebøkene, og et førsteutkast til samfunnets
fortelling om seg selv. Det er ikke ofte jeg tenker
grundig gjennom arkeologenes rolle og hensikt i
det Bermudatriangelet som utgjør fag, samfunn
og akademia. Under lesningen av denne boken
har jeg imidlertid naturlig nok gjort det. Og jo
mer jeg tenker på dette, jo mer overbevist blir
jeg om at det er arkeologene som er de virkelige
gravejournalistene. De forteller historien om
vår nære og fjerne kulturhistorie. Et så viktig
oppdrag gir en del innsikter som er svært nyttige
for samfunnet, og samfunnets fortelling om seg
selv. Slike innsikter fortjener et større publikum
– og det publikumet får så det monner i både
fjernsynsprogram, og denne boken.
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