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Inledning och frågeställningar 
Sedan 1987 har det tillvaratagits en stor mängd mycket välbevarade fynd från en bäckravin på 
gården Hjälpesten i Kville socken (RAÄ nr 998). Fynden har mestadels påträffats löst liggande 
på botten av bäcken (Träsvallälven), 2 meter under omgivande åkermark. Under åren har det 
även tillvaratagits en stor mängd välbevarade obrända ben, dessutom många artefakter av 
flinta och övrig bergart, keramik från stora förrådskrukor liksom fragment av deglar. Allt 
påträffat i bäckravinen inom en sträcka på ca 200 meter. Eftersom fynden påträffats löst 
liggande och kan ha eroderat fram ur olika lagerföljder är frågan huruvida allt material är 
samtida eller inte. Det kan också diskuteras hur fynden hamnade i bäcken som rinner genom 
en relativt bred och flack dalgång: är det frågan om våtmarksoffer, utkastlager från en 
närbelägen boplats eller kan man ha bott eller bedrivit vissa aktiviteter i direkt anslutning till 
bäcken? 
Under 2016 påträffades fynd uppströms från Kville 998. På en begränsad yta i bäckfåran 
eroderade stora mängder skärvsten fram, tillsammans med bland annat bitar av stora 
förrådskärl, hundben och föremål av trä. Keramiken var rabbad och av tydlig bronsålderstyp, 
och de fynd som C14-daterades visade även dessa på en datering till bronsålder. Det verkade 
som att en skärvstenshög blivit överlagrad av matjord genom erosion, troligen både på grund 
av närheten till den svämningsbenägna Träsvallälven och jordbruksaktiviteter. 
I de rutor som tas upp i schaktet på den norra sidan framkom fynd i form av degelfragment, 
ben (brända och obrända), keramik, flinta och bränd lera. Arbetshypotesen är tillsvidare att 
aktiviteterna här inte ägt rum i en brant vid älven, utan på ett brett och flackt svämplan. Ytan 
har utnyttjats till brandfarliga eller vattenkrävande aktiviteter de perioder den varit tillgänglig, 
och rester i form av skärvsten, degelfragment, djurben etc. har lämnats på platsen. Dessa 
rester har i sin tur lagrats in i svämsediment och blivit bevarade. 
Mer information kring undersökningarna i Hjälpesten finns på följande hemsida: 
http://www.kulturland.se/portfolio/fyndplats-hjalpesten/ 
 

 
Figur 1. Skärvstenshög med fynd av bland annat keramik och deglar. Foto: Andreas Toreld. 
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Keramiken är till stora delar av bronsålderskaraktär men det finns även senneolitiska fynd på 
platsen. De öppna deglarna som påträffats var också vanliga under yngre bronsålder och 
tillsammans med andra fynd och C14-dateringar är det sannolikt att aktiviteterna i Hjälpesten 
främst ägt rum under slutet av bronsåldern. Det vi inte vet är var människorna som uppehållit 
sig på platsen kom ifrån. Är det en lokal grupp av människor eller kan det ha funnits 
främmande personer som besökt Hjälpesten under vissa perioder?  
För att belysa frågan om keramikens och därmed indirekt människornas geografiska ursprung 
har ett antal keramikkärl varit föremål för analys. Syftet med analysen är att bestämma var 
lerorna till kärlen togs och diskutera hantverk, utbyte och kontakter. 
 

Metod 
ICP-analys 
Den analysmetod som använts på keramiken från Hjälpesten är ICP-analys (Inductively 
Coupled Plasma), och analysen syftar till att bestämma keramikens kemiska sammansättning. 
Halten av tolv olika grundämnen undersöks, och sammansättningen kan sedan användas för 
att bland annat påvisa ett geografiskt sammanhang för keramiken. Av de utvalda skärvorna 
krossas minst 0,3 g av vardera till ett fint pulver, som löses i en syralösning. Denna lösning 
injiceras i exciterad argonplasma. När atomerna utsätts för denna energi kommer 
elektronerna att utsända färgade ljusblixtar, i ett mönster som är unikt för varje grundämne. 
Detta emissionsspektrum kan mätas med MA/ES (Mass Atomic Emission Spectrometry).  
De 12 grundämnena utgörs av de metalliska ämnena aluminium (Al), krom (Cr), gallium (Ga), 
mangan (Mn), vanadin, (V), de alkaliska jordartsmetallerna kalcium (Ca), magnesium (Mg), 
strontium (Sr), de sällsynta jordartsmetallerna cerium (Ce), lantan (La), alkalimetallen natrium 
(Na), samt övergångsmetallen kobolt (Co) som utgör grunden för indelningen i olika grupper.  
Analysen innehåller en mycket stor mängd data och för att kunna bearbeta denna krävs ett 
avancerat statistiskt verktyg som kan grupperna proverna. Därför har all data processats i 
statistikprogrammet SPSS och resultatet presenteras i form av en klusteranalys och ett 
dendrogram. 
Den kemiska analysen av proverna har utförts vid OMAC laboratories, Galway, Irland och 
bearbetningen av analysresultat har utförts av Torbjörn Brorsson. 
 

Provnr. Fyndnr. Föremål
Hjälpesten1 Rålera
Hjälpesten2 330 Stort rabbat kärl
Hjälpesten3 870 Stort rabbat kärl. 
Hjälpesten4 358 R11. Kärl med knopp
Hjälpesten5 304 Märklig insida. Metallhantverk?
Hjälpesten6 864 Ruta 11. Strimmigt kärl. Finkeramik

Hjälpesten7 850 R6. Finkeramik. Skärva med streck/fåror.  
Tabell 1. Den analyserade keramiken och råleran från Hjälpesten. 

 

Material 
Det analyserade antalet keramikskärvor består av sex skärvor från lika många kärl (Tab. 1). Av 
dessa är fyra stora eller relativt stora (Hjälpesten2-5) och kan klassificeras som kok- eller 
förvaringskärl. Två av kärlen är rabbade, ett kärl har en knopp (Hjälpesten4) och ett av dessa 
kärl (Hjälpesten5) har en märklig insida, som kan vara förknippat med metallhantverk. Två kärl 
(Hjälpesten6-7) har bedömts vara finkeramik, avsedda för förvaring eller som någon form av 
bägare.  
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I analysen ingår även en rålera från Hjälpesten och den utgör därmed referens på den lokala 
geologin. Lerprovet togs i samband med den arkeologiska undersökningen i Hjälpesten och 
provet togs av Andreas Toreld, Kulturlandskapet.  
 
För att kunna bestämma var keramiken som påträffats i Hjälpesten har tillverkats är det 
nödvändigt att infoga jämförelsematerial från andra undersökningar i framför allt västra 
Sverige. Fokus har varit på keramik och lera från Bohuslän, men även fynd från närliggande 
regioner ingår i analysen.  
 

 
Figur 2. Exempel på keramik som har analyserats. F864. Strimmig keramik, Hjälpesten6. Foto: Andreas 
Toreld 
 
 

Analysresultat 
ICP-analysen presenteras i form av ett klusterdiagram. Prover som är lika och som bör ha haft 
samma proveniens grupperas intill varandra. Resultatet av den kemiska analysen återfinns sist 
i rapporten, i tabell 2. 
I ett första steg analyseras enbart keramiken och råleran från Hjälpesten (Fig. 3). Fördelningen 
visar att skärvan Hjälpesten7 avviker markant från de övriga skärvorna och leran från 
Hjälpesten.  Skärvan Hjälpesten7 är finkeramik som ornerats med streck och fåror och detta 
kärl kan ha haft en annan proveniens än de övriga.  
Analysen visar också att skärvorna Hjälpesten4 och Hjälpesten5 placerar sig alldeles intill 
varandra och de bör ha haft samma proveniens. Även skärvorna Hjälpesten3 och Hjälpesten6 
är identiska, och dessa återfinns upptill i digrammet. Skärvan Hjälpesten2 är snarlika med 
dessa båda, men är inte identisk.  
Slutligen placeras råleran; Hjälpesten1, i en egen grupp. Troligtvis är proverna Hjälpesten2, 
Hjälpesten3, Hjälpesten4, Hjälpesten5 samt Hjälpesten6 från samma region som råleran 
Hjälpesten1.  
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Figur 3. Klusteranalys av keramik och rålera från Hjälpesten. Provet Hjälpesten7 avviker markant från 
de övriga.  

 
I ett andra steg jämförs keramiken från Hjälpesten med ett stort antal prover från Bohuslän. 
Prover från Ucklum i Stenungsunds kommun och från Ullstorp, Kareby i Kungälvs kommun 
avviker från proverna från Hjälpesten. Även keramik från Ytterby 213 i Kungälv avviker (Fig. 4). 
Järnålderskeramik från Greby 1885 i Tanums kommun avviker och denna keramik har en 
annan proveniens än den analyserade bronsålderskeramiken från Hjälpesten. Nederst i 
dendrogrammet i figur 4 återfinns fyra prover bränd lera från Tanum 2211 i Tanums kommun, 
och dessa är av annan kemisk sammansättning än Hjälpestenskeramiken. Man kan även 
konstatera att råleran, Hjälpesten1 avviker från den övriga keramiken. Man kan därmed 
ifrågasätta om den analyserade keramiken från Hjälpesten tillverkats lokalt eller om det haft 
en annan proveniens.  
Ett prov som också bildar en helt separat grupp är finkeramiken Hjälpesten7. Denna kopp 
förefaller ha haft annan proveniens än den övriga keramiken från undersökningen.  
Samtliga ovan nämnda prover tas bort och en ny analys utförs.  
 
Resterande prover av bränd lera från Tanum 2211 och 2213 avviker från keramiken från 
Hjälpesten. Det gör även keramik från Skredsvik och Bokenäs i Uddevalla kommun. Även två 
tegelstenar från Kungahälla i Kungälv är annorlunda i jämförelse med keramiken från 
Hjälpesten.  
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Figur 4. Keramiken från Hjälpesten avviker från de markerade jämförelseproverna.  
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Figur 5. Fem av de sex analyserade kärlen från Hjälpesten har uppdelats på tre olika Bohusländska 
produktioner.  

 
Resterande skärvor från Hjälpesten har jämförts med keramik från Ljung, Anfasteröd i 
Ljungskile, Hallernaboplatsen i Norum i Stenungsund, Tegneby på Orust samt med skärvor 
från Rämne, Lur i Skee i Tanums kommun (Fig. 5).  
Skärvorna Hjälpesten2, Hjälpesten3 och Hjälpesten6 bildar en separat grupp upptill i 
dendrogrammet och här återfinns även keramik från Hallerna. 
Skärvan Hjälpesten5 återfinns i en heterogen grupp med keramik från Rämne och Tegneby. 
Slutligen placerar sig skärvan Hjälpesten4 tillsammans med en skärva från Ljung i Anfasteröd, 
Ljungskile.   
 
Resultatet är därmed inte entydigt och analysresultaten måste tolkas i förhållande till andra 
prover.  
Man kan emellertid fastslå att keramiken från Hjälpesten med största sannolikhet 
representerar fyra olika produktionsplatser. Skärvorna Hjälpesten2, Hjälpesten3 och 
Hjälpesten6 förefaller ha tillhört kärl som tillverkats i samma område. Detta område kan vara 
mellersta Bohuslän.  
Skärvan Hjälpesten5 har däremot mest likheter med Rämne och den bör ha tillhört ett kärl 
från norra Bohuslän.  
Skärvan Hjälpesten4 liknar en skärva från Ljung och intill denna grupp återfinns även en 
skärva från Tegneby på Orust. Skärvan har tillhört ett kärl med knopp och detta kärl kan ha 
tillverkats i kustbandet i Bohuslän.   
I sammanhanget kan man notera att i analysen ingått ett stort antal prover från Tanums 
kommun och enda likheten har varit med keramik från Rämne i Lur. Material från sydligaste 
Bohuslän förefaller också ha en annan kemisk sammansättning. Det kan även noteras att 
keramiken från jämförelseplatserna inte är från produktionsplatser, utan varje prov får tolkas 
och problemet uppstår när ett material förefaller bestå av kärl av olika proveniens. Då 
fördelar de sig olika, men det finns material som exempelvis från Greby i Tanum och Ytterby i 



 9 

Kungälv som förefaller vara förhållandevis homogena. Grundtolkningen är att den mesta 
keramiken tillverkats lokalt, men det förefaller inte vara så med keramiken från Hjälpesten. 
Inget av de analyserade kärlen uppvisade några likheter med den lokala råleran, utan med 
keramik från andra platser.  
 
Det återstår därmed att analysera och diskutera var kärlet till skärvan Hjälpesten7 tillverkats. 
Denna hade ingen tydlig likhet med någon annan keramik från Bohuslän, och därför har 
skärvan jämförts med keramik från Osloområdet, Halland, Skåne, Värmland, Dalsland, Närke 
samt med keramik från både Själland och Jylland.  
Figur 6 utgör ett exempel på hur keramiken från Hjälpesten och framför allt skärvan 
Hjälpesten7 förehåller sig till de danska proverna. Det finns inga likheter utan samtliga sex 
analyserade kärl från Hjälpesten bildar ett eget kluster. På samma sätt är det med de övriga 
skärvorna från de andra regionerna och slutsatsen måste bli att även kärlet Hjälpesten7 är av 
Bohusländsk proveniens.  
 
Sammanfattning 
Analysen av råleran och keramiken från Hjälpesten har visat att ingen av de analyserade 
kärlen tillverkats av någon rålera som hämtats lokalt, utan kärlen har haft en annan 
proveniens. Ursprunget kan ha varit allt från ett fåtal kilometer från boplatsen till flera hundra 
kilometer därifrån.  
Analysen har till vissa delar visat på tydliga resultat, men andra delar är mera tolkande och det 
berör främst den keramik och lera som påträffats i Bohuslän. ICP-analysen uppvisar tydligt att 
de sex analyserade kärlen inte tillverkats i någon närliggande region. Dessutom finns det inte 
heller några likheter mellan råleran i Hjälpesten och keramiken, och troligtvis är kärlen inte 
lokalt tillverkade.  
Tre kärl; Hjälpesten2, Hjälpesten3 och Hjälpesten6, som utgörs av två stora rabbade kärl samt 
ett finare strimmigt kärl har med största sannolikhet haft samma proveniens. Utifrån den 
övriga Bohusländska keramiken har keramiken placerats i mellersta Bohuslän.  
Skärvan Hjälpesten5, som tillhört ett avvikande kärl, med märklig insida har kopplats samma 
med keramik från i första hand Rämne i Lur i Tanum och kärlet bör vara från norra Bohuslän.  
Skärvan Hjälpesten4, vilket är ett kärl med knopp har placerats i kustbandet i mellersta 
Bohuslän.  
Slutligen är den sammantagna bedömningen att finkeramiken, Hjälpesten7, också bör 
placeras någonstans i norra Bohuslän. 
 
Man kan därmed fastslå att Hjälpesten inte förefaller ha varit en plats där man bott året runt 
utan snarast en plats man besökte under vissa tider. Man verkar då också ha fört med sig 
hushållskeramik till platsen.   
 
Slutligen har skärvan med märklig insida, Hjälpesten5, studerats utifrån förekomsten av olika 
metaller. I analysen ingår grundämnena aluminium (al), bly (Pb), koppar (Cu), järn (Fe), tenn 
(Sn) samt zink (Zn). Ingen av dessa ämnen är förhöjda i provet och därmed påvisar inte 
analysen att kärlet varit i kontakt med någon form av metallhantverk.  
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Figur 6. Ingen av de analyserade kärlen från Hjälpesten har likheter med keramik från Danmark.  
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Prov Al Ca Ce Co Cr Ga La Mg Mn Na Sr V

% % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm % ppm ppm

Hjälpesten1 7,9 2,06 102 13 52 20,8 47,8 1,46 559 1,83 196 98

Hjälpesten2 8,21 1,06 114 11 51 23,1 56,5 1,02 411 1,49 158 86

Hjälpesten3 8,12 1,26 93,1 13,2 46 22,3 41,6 1,22 500 1,76 181 86

Hjälpesten4 7,52 1,11 109 14,9 46 21,4 52,8 0,97 911 1,7 191 79

Hjälpesten5 7,4 0,83 107,5 13,4 45 18,3 46,2 0,81 588 1,64 155 75

Hjälpesten6 7,73 1,1 93 14,9 50 21 43,8 1,13 392 1,5 182,5 95
Hjälpesten7 8,02 1,13 132,5 23 53 22,7 61,1 1,21 462 1,7 216 94

 
Tabell 2. Analys av de sex skärvorna och råleran från Hjälpesten. Värdena utgör basen för tolkningarna.  
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