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Inledning 

Under hösten 2019 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning 

inom ett ca 2 hektar stort område strax söder om Säters centrala delar öster 

om sjön Ljustern, se figur 1. Anledningen till att utredningen gjordes var att 

Säters kommun hade påbörjat ett detaljplanearbete för att eventuellt bygga 

flerbostadshus. Området låg knappt 500 meter söder om Säters äldre 

stadskärna, vilken är riksintresse för kulturmiljövård (W 109). Direkt norr 

om utredningsområdet var ett mindre gruvområde (L1999:2375) registrerat 

sedan tidigare. Ca 150 meter norr om området fanns en fångstgrop 

(L19999:3101) och på Skinnboudden, ca 200 meter åt sydväst, ytterligare en 

fångstgrop (1999:2953), se figur 2. 

Beslut om utredningen togs av Länsstyrelsen Dalarnas län, dnr 431-12657-

2018, och beställare av arbetet var Säters kommun.  

Syfte 

Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om det fanns 

fornlämningar inom utredningsområdet. Eventuella påträffade 

kulturhistoriska lämningar skulle avgränsas, beskrivas samt rapporteras in 

till Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister Fornreg. Om det bedömdes 

att det behövdes för att klargöra formlämningsbilden inom området skulle 

också provschakt eller provrutor grävas. Status skulle föreslås för alla 

påträffade lämningar och bedömningen ske utifrån Riksantikvarieämbetets 

vägledning och lämningstypslista. 

Resultatet från utredningen skulle kunna användas av länsstyrelsen för 

fortsatt tillståndsprövning och utgöra underlag inför kommande 

arkeologiska åtgärder. Resultatet ska också kunna användas som underlag 

för företagarens fortsatta planering. 

Metod  

Innan fältarbetet utfördes gjordes översiktliga arkivstudier. Detta innebar 

att Fornreg och Skogens pärlor gicks igenom för att få en överblick av 

registrerade lämningar i närheten av utredningsområdet. Vidare gjordes en 

genomgång av historiskt kartmaterial som fanns tillgängligt i Lantmäteriets 

digitala arkiv. En översiktlig kontroll av äldre strandnivåer genomfördes. 

Fältarbetet utfördes genom att markytan inom utredningsområdet 

granskades okulärt med resultatet från arkivstudierna som underlag. 

Påträffade lämningar mättes in med GPS med underlagskarta och 

fotograferades. Lämningarna beskrevs enligt Riksantikvarieämbetets 

rekommendationer och praxis. Fem kvadratmeterstora provgropar grävdes 

för hand, mättes in med GPS och innehållet dokumenterades. 

Resultat 

Det ca 200x100 meter (Ö-V) stora utredningsområdet var beläget på en 

mindre höjd bestående av hällbunden kuperad moränmark, vilken sluttade 



ned mot sjön Ljustern. Mellan området och sjön gick en väg. Hela området 

var beväxt med blandskog.  Direkt söder om utredningsområdet låg ett 

nyare villaområde. Förhållandena under fältarbetet var goda och hela 

utredningsområdet var tillgängligt. Då området var begränsat kunde hela 

ytan granskas med samma höga ambitionsnivå och täckningsnivån 

uppskattas till närmare 100 %.  

Delar av området var kraftigt påverkat av sentida täktverksamhet (sten och 

grus?). Det gäller framför allt den norra och västra delen. Möjligen sträcker 

sig täktområdet ytterligare ca 40 meter åt söder utmed den västra kanten av 

undersökningsområdet, se figur 3. Då området var mycket kuperat med 

tvära hällar i dagen var det ställvis svårt att avgöra vad som var naturliga 

nivåskillnader och inte.  

I östra delen av området kunde odlingslämningar iakttas, vilka även 

fortsatte en bit utanför området i norr. I nordvästra delen påträffades en 

mindre skärpning. Det sydvästra hörnet av undersökningsområdet bestod 

av ett flackare parti med vad som tolkades som äldre strandplan. Där 

grävdes fem kvadratmeterstora provgropar på olika nivåer, se figur 3. 

 

Lämningar 

Område med fossil åkermark (L2019:4894) ca 135x90 meter (N-S). Bestående av 

tre plana oregelbundna odlingsytor med omgivande röjningsrösen. N-

sluttande, kuperad och hällbunden moränmark. Skogbeväxt. Ytorna 

stämmer väl överens med det historiska kartöverlägget vad gäller 

lokalisering och begränsningar, se figur 4. Odlingslämning 1 (innanför 

utredningsområdet). Plan och oregelbunden, 85x15–25 m (N-S). En 

sammanhängande odlingsyta avgränsad mot omgivande mark av hak, 0,1–

0,4 meter höga. Utanför odlingsytans kanter fanns ett 10-tal röjningsrösen, 

oregelbundna, 1–3 meter i diam och 0,2–0,4 meter höga, huvudsakligen 

bestående av 0,05–0,15 meter stora stenar. Ytans NV del skadad av 

täktverksamhet.  

Odlingslämning 2 (del utanför utredningsområdet). Plan och 

oregelbunden, 85x25–45 m (VNV-OSO). Två sammanhängande 

odlingsytor. Ytorna avgränsas i Ö av dike, 1,2 meter brett och 0,8 meter 

djupt. I N avgränsas ytan av terrasskant intill 0,8 m hög, i S och V 

begränsad av oregelbundna hak. Ca 10 röjningsrösen utanför kanten, 

generellt något större än ovan.  

 

Skärpning? (L2019:4896) oval, 4x3 meter (NO-SV) och 1,5–2 meter djup. 

Branta kanter och skarpkantad sten i botten. Inga tydliga tecken på vilken 

brytningsteknik som använts. 

 

Provrutor 

 

1: 1x1 m och 0,15 djup. Rikligt med rötter. Under förnan (0,04 m) följde ett 

mörkbrunt humöst, sandigt lager (0,04 m). Under detta, direkt ovan 



naturlig morän, följde sedan ett blekt, ljusgrått urlakningslager med 

finkornig sand, ler och grus (ca 0,07 m). Moränen i botten var orangebeige 

till färgen, bestående av grovkornig sand med inslag av grus och mindre 

sten. I rutan framkom rikligt med sten, 0,02–0,18 m stora, rundade samt 

enstaka möjligen eldpåverkade skarpkantade stenar. 3 mindre (30–70 mm) 

rödgodsfragment framkom i urlakningslagret på ca 0,1 m djup. 

 

2: 1x1 m och 0,15 m djupt. Direkt under ca 0,1 m förna var den naturliga 

moränen bestående av orangebeige sand med 0,01–0,015 meter stora stenar. 

 

3: 1x1 m och 0,25 m djupt. 0,1 meter förna och jord, därunder 0,08–0,13 

meter brun, sandig jord med 0,1–0,2 meter stora stenar. Ovan den naturliga 

moränen i brytningsskiktet mot ovanliggande lager framkom ett mycket 

tunt, mörkbrunt, lerigare lager. I detta tunna lager framkom en 

skarpkantad bit kvarts, samt två rundade obearbetade kvartbitar. I botten 

naturlig orange morän. 

 

4: 1x1 meter och 0,15 m djupt. 0,07 meter förna och jord, under detta 0,05 

meter blekjord. I botten orangebeige naturlig morän. Obearbetad kvarts i 

övergången mot naturlig morän. 

 

5: 1x1 meter och 0,15 m djupt. Under ca 0,1 m förna kom en stenhäll i hela 

rutan med mindre skreva i Ö kanten. Skrevan innehöll svart, kol- och 

sotbemängd sandig lera. Enstaka skarpkantade stenar i svackans botten. 

 

Slutsatser och utvärdering 

En studie av äldre strandnivåer visar att Ljustern blivit insjö relativt snabbt 

efter isavsmältningen. Omkring 8 000 f.Kr. var området norr om Ljusterån 

den södra stranden av en bred havsvik som sträckte sig utmed nuvarande 

Dalälven upp till Runn och Tunaslätten (SGU kartgenerator). Det finns inte 

många stenåldersfynd i närområdet. De få som finns ligger invid Ljusterån 

och vid Bispberg (Fornreg). Det vill säga intill den äldre havsviken. 

Området med fossil åkermark stämmer väl överens med en karta över 

inrösningsjorden till Säters stad från 1847 (U52-1:4) där alla tre ytorna 

verkar vara uppodlade, se figur 4. Även på två kartor från 1760-talet (U52-

1:2 och 20-säj-24) finns samma kartfigur med. Där verkar åtminstone de 

norra ytorna vara brukade då de beskrivs som lindjord med namnet 

Smörvreten medan den södra delen verkar vara ängsmark med namnet 

Smöränget.  Framför allt den södra odlingsytan är oregelbunden med flera 

små inhak och flikar. Även de omgivande röjningsrösena är små och 

innehåller relativt små stenar. Ytan verkar inte ha brukats i senare tid eller 

med moderna brukningsmetoder. De två nordliga sammanhängande 

odlingsytorna är mer regelbundna och även om de möjligen är äldre kan de 

också ha brukats längre fram i tiden. 



Skärpningen bör sättas i samband med gruvområdet L1999:2375 eller 

möjligen med den täktverksamhet som pågått i norra delen av 

utredningsområdet.  

De fem provgroparna avsåg i första hand att identifiera eventuella 

förhistoriska lämningar. Inga tydliga anläggningar eller lager kunde 

iakttas. De tre rödgodsfragmenten var något förvånande då ingen 

bebyggelse verkar ha funnits i närheten. Men då provgropen låg i vad som 

på 1847 års karta verkar vara hag- eller ängsmark kan de ha hamnat där på 

andra sätt, se figur 4. Kvarts är svårbedömt då det är vanligt 

förekommande naturligt och lätt spricker sönder, men inga tydliga spår av 

mänsklig påverkan kunde iakttas. Det var också endast några enstaka bitar 

som påträffades i två av provrutorna. 

Både området med fossil åkermark och skärpningen har bedömts som 

övrig kulturhistorisk lämning då de inte uppfyller de rekvisit som krävs för 

fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer (Lista 

med lämningstyper). Dalarnas museum anser också att resultatet från 

provgroparna inte bör föranleda några ytterligare arkeologiska åtgärder. 

 

Sammanfattning 

Hösten 2019 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning inom ett 

ca 2 hektar stort område strax söder om Säters centrala delar invid sjön 

Ljustern. Anledningen till utredningen var att Säters kommun hade 

påbörjat ett detaljplanearbete inför bostadsbyggande. Inga fornlämningar 

var kända inom området sedan tidigare, men ett mindre gruvområde låg 

direkt norr därom. Utredningen bestod av förberedande arkivstudier, 

fältinventering och provgropsgrävning.  

Hela utredningsområdet granskades i fält med resultatet från 

arkivstudierna som underlag. Den norra delen av utredningsområdet var 

kraftigt påverkat av sentida täktverksamhet. I områdets nordöstra del 

påträffades ett område med fossil åkermark, vilket även sträckte sig utanför 

områdets norra gräns. Odlingsytorna finns med på kartor från 1700- och 

1800-talen. I nordväst påträffades en mindre skärpning som troligen har 

samband med gruvområdet eller täktverksamheten. Längs i sydväst fanns 

vad som tolkades som äldre strandplan. Där grävdes fem 

kvadratmeterstora provgropar. Inga tydliga anläggningar eller lager kunde 

iakttas. Några mindre bitar yngre rödgods påträffades i en provgrop och 

enstaka bitar obearbetad kvarts hittades i två andra provgropar. 

De påträffade lämningarna bedöms som övrig kulturhistorisk lämning 

och provgroparna gav inte något resultat. Dalarnas museum bedömer 

därmed att det inte behövs några ytterligare arkeologiska åtgärder inom 

utredningsområdet. 
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Bilagor 

Figur 1. Översiktskarta skala 1:10 000. 

Figur 2. Översiktskarta med fornlämningar skala 1:5 000. 

Figur 3. Översiktskarta med nya lämningar skala 1:2 000. 

Figur 4. Historiskt kartöverlägg skala 1:2 000.  
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Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet inom den blå linjen. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Översiktskarta med de kända lämningarna markerade med rosa och utredningsområdet inom den blå 
linjen. Skala 1:5 000.

Gruvområde

Fångstgrop

Fångstgrop



0 50 10025
Meter

F

Ljustern

Figur 3. Översiktskarta med den nyregistrerade skärpningen och fossila åkermarken samt provgropar markerade
med rött, gruvområdet med rosa och utredningsområdet med blå linje. Den streckade linjen markerar det unge-
färliga området för sentida täktverksamhet. Skala 1:2 000.
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Figur 4.Kartan från 1847 rektifierad mot dagens fastighetskarta. Skärpningen och fossila åkermarken samt prov-
gropar markerade med rött, gruvområdet med rosa och utredningsområdet med blå linje. Skala 1:2 000.
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