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JENTA SOM SØKTE SEG TIL STEIN, MASKINER OG HESTEKREFTER
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HJELMEKJÆR: Marie Anita 
Bergersen (18) søkte seg til de 
store maskinene når hun skulle 

finne seg en karrierevei. STEINTØFF
DRONNING
18 år gamle Marie Anita Bergersen 
valgte ikke som de andre jentene.  
Hun sitter i en 50 tonns gravemaskin  
på et svimlende bratt stup 115 meter 
over havet i Bø i Vesterålen. Hjelm, 
vernestøvler og hørselsvern er 
obligatorisk i hverdagen.
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« Jeg vil ikke være en guttejente. 
Men jeg anser meg ikke som så 
veldig jentete heller.

store anleggsmaskiner frem og 
tilbake. Dumpere, gravemaskiner, 
traktorer. Utstyr som veier mange 
titalls tonn. For Marie Anita er 
dette helt dagligdags. Hun har 
sertifikater til å kjøre samtlige av 
maskinene, og kjører dem akku-
rat like godt som alle de andre 
ansatte.

– I det siste har jeg kjørt mest 
traktor. Men jeg kjører alt vi har 
av anleggsmaskiner her, sier hun.

Fra samlebåndene og i knuse-
verkene rumler det i stein av ulike 
størrelser, og støvskyer står opp 
og ut når massivt fjell sakte, men 
sikkert skal bli til grus, pukk, 
sand og småstein.

Morselskapet Ottar Bergersen 
og Sønner AS feirer i år sitt 
45-årsjubileum. Knuseverket er 
topp moderne, og alt går på elek-
trisitet. Det er dermed mye min-
dre støy, lukt og røyk enn en 

utenforstående kanskje hadde 
forventet.

Alltid interessert i stein
I bakgrunnen kneiser et høyt og 
bratt fjell nesten rett opp fra hav-
kanten. Det er det 180 meter 
høye Kobbvågfjellet som sakte, 
men sikker sprenges, males og 
knuses i stykker med maskiner av 
jern og stål og store mengder 
sprengstoff.

For tiden jobber Marie Anita 
på 115 meters høyde over havet 
med å frakte masser langs bratte, 
våte og anleggsveier av grov stein 
fra uttakspunktet og ned til knu-
severket. Til det brukes 50 tonn 
tunge gravemaskiner og flere 
titalls tunge dumpere.

– Uten å vite det har jeg alltid 
vært interessert i stein. Når jeg 

J
eg synes det er kjempe-
fint. Jeg føler ikke at 
dagene kunne vært an-
nerledes om jeg var gutt. 
Guttene behandler meg 
som en av gutta, og jeg 
synes det er artig å være 

en av gutta, sier Marie Anita Ber-
gersen (18) om hverdagen sin til 
Vesterålen Online, som først kun-
ne fortelle om jenta fra Bø i Vest-
erålen.

Bare landskapet rundt arbeids-
plassen er nok til å ta pusten fra 
en. 

Gjør fjell til grus
Marie Anita tar imot nede ved 
knuseverket, der hun har sitt dag-
lige virke. Rundt henne dundrer 

Tekst og foto: Rune Kr. Ellingsen
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OVERSIKT: 150 meter opp i 
fjellsiden har Marie Anita 
Bergersen sin arbeidsplass.

HØYDESKREKK: 
Forsering av 
bratte og smale 
anleggsveier med 
dekke av grov 
stein hører med 
til hverdagen for 
18-åringen 
som påstår hun 
har høydeskrekk.

MILLIMETER-
PRESISJON: Marie 

Anita har «lappen» på 
alle anleggsmaskinene 

og styrer dem med 
den største selvfølge.

STRIDSVOGN: Spesifikasjonene 
på gravemaskinen Marie Anita 
Bergersen jobber i er som for en 
Leopard 2- stridsvogn. Bortsett 
fra at kanonen er erstattet med 
skuffe.

var liten, samlet jeg på forskjel-
lige steintyper. Så jeg har nok all-
tid hatt en ting for stein, smiler 
hun.

– Hva er det med stein som 
appellerer sånn til deg?

– Fasongene. Fargene. Hvor-
dan steinen er bygget opp, og at 
man kan se merkene på den.

– Har du noen favoritt?
– Ikke egentlig. Jeg synes alle 

typer stein er kule og fine på sin 
måte.

Dame for dynamitt
Etter endt ungdomsskole søkte 
hun seg inn på bygg- og anleggs-

linjen på Melbu. Deretter tok hun 
bergverksfaget på Fauske videre-
gående.

– Jeg skal holde på med fjellet. 
Etter hvert har jeg lyst til å 
utdanne meg til skytebas også, 
sier hun.

Med 12–13 tonn sprengstoff i 
hver salve, er jobben som spreng-
ningsbas et stort ansvar. Og ikke 
helt uten risiko.

I 2022 er hun ferdig utdannet 
med fagbrev.

– Da er planen å jobbe her, sier 
hun helt bestemt.

– Så du ser for deg en fremtid i 
Bø?

FO
TO

:
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POPULÆR: Det gjør noe med 
arbeidsmiljøet når jenter 
kommer inn på anleggsplassen, 
sier Marie Anita Bergersens 
mannlige kolleger.KOMFORTABEL: 

Marie Anita har 
alltid vært 

fascinert av sten. 
Nå er det blitt 

jobben hennes.

STORSLÅTT: 
Omgitt av vill 
nordnorsk 
natur lar 
Marie Anita 
Bergersen 
egne og 
maskinenes 
krefter få 
utløp.

– Ja, det gjør jeg. Jeg har fak-
tisk planer om å bygge meg hus i 
nærmeste fremtid. Planen er jo å 
ta over familiebedriften en dag.

– Vil ikke være guttejente
Selv om Marie Anita er eneste 
jente på anlegget i Kobbvågen per 
i dag, er det flere jenter på tur inn 
i yrket, som passer kjempefint for 
jenter også, skal vi tro henne.

– Det finnes flere jenter. I år er 
det visst seks jenter i første klasse 

på Bygg- og anlegg på Fauske. Det 
er kjempefint at antallet øker.

– Hva sier venninnene dine til 
yrkesvalget du har gjort?

– De synes det er tøft. De 
hadde ikke turt å være i en grave-
maskin på fjellet, og har stor 
respekt for det jeg holder på med.

En mild sensommervind tar 
tak i det lange, brune håret hen-
nes under anleggshjelmen.

– Jeg vil ikke være en gutte-
jente. Men jeg anser meg ikke 

som så veldig jentete heller. Man 
kan ikke jobbe med dette hvis 
man ikke kan bli skitten på 
hendene eller tåler å få litt vondt, 
forklarer hun.

Kjører i krabbegir
Marie Anita viser vei opp på fjel-
let og til stedet der hun jobber i 
høyden. Veiene er bratte. Å kjøre 
opp med vanlig bil er uaktuelt. En 
Toyota pickup-truck med firehjuls- 
trekk og krabbegir er det eneste 

som duger på sånne veier. Med 
vant hånd kjører Marie Anita 
oppover, snirkler seg rundt 
skarpe svinger, hilser på fullas-
tede dumpere og maskiner vi 
treffer på vår vei. Utenforstående 
kan fort bli litt tørre i munnen av 
slike kjøreopplevelser.

Det er ikke sjåføren. Hun smi-
ler lurt idet hun stopper bilen på 
det øverste nivået. 

På det øverste platået står det 
to gravemaskiner og et boretårn 



23Uke 44 2020

« Dette med anleggsarbeid  
har jo tradisjonelt vært  
en gammelmannsidrett.

og jobber. Marie Anita entrer den 
ene gravemaskinen. En koloss på 
rundt 50 tonn.

Med drevent blikk og vante 
bevegelser håndterer hun maski-
nen med millimeterpresisjon. 
Den gnissende og klirrende lyden 
av larveføttene når maskinen 
beveger seg over berget, signali-
serer at her er det enorme krefter 
i sving.

Vekt som stridsvogn
De tekniske spesifikasjonene på 
gravemaskinen tilsvarer dem man 
finner hos Forsvarets Leopard 
2-stridsvogner. Men her er kano-
nen en enorm grabb.

– Det føles så normalt for meg. 
Man kjenner jo på kreftene i mas-
kinene, men det er ikke noe jeg 
tenker over. Jeg liker bare å kjøre 
dem, kvitrer hun blidt og setter 

seg vant ved spakene i monsteret 
som om hun aldri skulle gjort 
annet.

Fjellgeit med høydeskrekk
115 meter lenger ned kan 
anleggsfolk skimtes blant maski-
ner i miniatyrversjon som svirrer 
rundt. Langt der ute er havet og 
horisonten.

– Høydeskrekk?
– Jo, det har jeg! Så jeg tør ikke 

ramle ned, ler hun og titter ned i 
avgrunnen rett utenfor vinduet.

– Jeg tenker jo over at noe kan 
skje. Men så tenker jeg at hvis 
man kan det man gjør, så skjer 
det ikke noe.

– Kjempebra med jenter
Driftsleder og sprengningsbas 
Kjell Henriksen er opplæringsan-
svarlig for Marie Anita i de to 
årene hun skal være lærling ved 

bedriften. Han er stolt som en 
hane over å ha fått sin første 
jente i arbeidsstokken.

– Jeg har jobbet på anlegg 
siden 1986. Det er kjempebra 
med flere jenter her. Jenter gjør 
noe med miljøet, konstaterer han 
og ser på lærlingen sin med et 
stort smil.

Oppe i det bratte fjellet er også 
boreoperatør Tony Jakobsen fra 
nærliggende Sortland. Jakobsen 
har jobbet ved Kobbvågen knuse-
verk i fire år og arbeider daglig 
sammen med Marie Anita. Også 
han er kjempepositiv til at de får 
jenter inn på arbeidsplassen sin.

– Dette med anleggsarbeid har 
jo tradisjonelt vært en gammel-
mannsidrett. Det er flott at også 
jenter har lyst til å jobbe med 
dette.


