Sommeren 2013 gravde arkeologer fra Tromsø Museum ut et forhistorisk chertbrudd i Melsvik i Alta kommune.
Dette var i forbindelse med den nye strekningen av E6 Halselv-Sandelv, som skal gå igjennom en del av chertbruddet
og tre potensielle boplassområder. Kun et par usikre strukturer ble observert, men til gjengjeld fantes det
mengder av chert. På to måneder gravde 16 arkeologer ut omtrent 1,5 tonn med chert, kvadrant for kvadrant.

Funn fra en av de rikeste
kvadrantene, hvor et
mekanisk lag på 10 cm
tilsvarer 13,5 kg slått
chert i alle størrelser!

Vi er nå kun i innledningsfasen av materialgjennomgangen, men det har allerede dukket opp et spørsmål som vi har begynt
å undres over. Hvorfor finner vi så mye “rare” og uferdige redskaper? Artefaktene har fin retusj, men kan ikke anses som
ferdige redskaper. For eksempel har man startet på en fint retusjert tange, men verken tangen eller bladet er blitt
ferdigstilt. Andre avslag har kun et fåtall retusjer uten noen tilsynelatende tydelig funksjon. I tillegg finnes
det en del materiale som viser tegn på feilslag, noe som kan tyde på en mindre utviklet fintfølelse for steinslaging.

Avslag med retusjerte
“tanger”.

Tanken vår er at chertbruddet i Melsvik kan ha blitt anvendt som mer enn bare et uttakssted for råstoff, Kan det også
ha vært et sted for å lære opp nye “chertsmeder”? Prosessen rundt utvinning av chert skaper i seg selv mye restprodukter, noe vi har observert både gjennom eksperimenter i felt og i vår katalogisering av materialet.Kanskje hadde
ikke disse fragmentene gode nok kvaliteter til bruk i redskapsproduksjon, men de kan ha vært brukbare til å lære yngre
generasjoner steinslagingsteknikker.

Stort og Bredt
avslag med “tange”.

Totalretusjert egg. formen på avslaget gjør
den likevel lite anvendelig som kniv, skraper, etc.

Omfanget av innsamlet materiale er stort og vi har derfor ikke fått finstudert gjenstandene for å underbygge denne
hypotesen. Steinredskaper må likevel ha vært viktige hverdagsobjekter, og derfor finner vi det sannsynlig at trening
på knakking av stein har startet tidlig, hvor er da et bedre egnet sted enn i et steinbrudd hvor det finnes en overflod
av materiale? Det kunne videre være interessant å sammenligne materialet fra Melsvik med andre steinbrudd for
å se på om de fremviser en lignende morfologi. Kanskje har steinbrudd hatt en sekundær funksjon som opplæringssted,
og slik fungert som skole for barn og unge i steinalderen?
Melsvikprosjektet, Tromsø museum:
Mikael Cerbing, Ragnhild Nergaard og Monica Svendsen
Foto: Erik Kjellman

