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Arkeologisk kontroll Präst källa, Säter 
Ett knappt år efter att den arkeologiska utredningen vid Prästs källa avslutats i september 2019 

(DM arkivrapport dnr 12/19) framkom uppgifter om en med trädgårdsavfall och ris övertäckt 

varggrop i utredningsområdet södra kant, mellan södra spetsen av odlingslämning L2019:4894 

och en gång- och cykelväg (Länsstyrelsens yttrande dnr 402-9048-2020). Därför beslöts att ett 

återbesök skulle göras på platsen efter att högen med ris och trädgårdsavfall avlägsnats med 

hjälp av Säters kommun. Återbesöket skedde 2021-04-07 tillsammans med Katarina Hoyles 

Kobosko, Säters kommun. 

Under den avlägsnade rishögen fanns en flack grop. Gropen var oval, 3,5x2 meter (N-S) och 

flackt skålformad, intill 0,3 meter djup. Runt kanten kunde en flack vall anas, 1,5–2 meter bred 

och 0,1–0,2 meter hög, se bilaga. Vid tre-fyra provstick med marksond i gropens mittparti kunde 

det konstateras att fyllningen bestod av ca 0,7 meter löst humöst material. Under detta kom ljus 

fin sand med inslag av stenar, sannolikt den naturliga moränen.  

Bedömningen är, utifrån storlek och förmodat djup, att det sannolikt rör sig om en täktgrop. De 

båda närliggande varggroparna L1999:2953 och L1999:3101 är till exempel betydligt större och 

djupare. Möjligen är det en provgrop som hör samman med den omfattande täktverksamhet som 

bedrivits i närområdet. 

Den stenansamling som nämns i Länsstyrelsens yttrande bedöms ha med den intilliggande 

täktverksamheten att göra eller vara naturliga. I området finns en stor mängd skarpkantade 

spräckta stenar och block. Det är dock något oklart om dessa är naturligt frostsprängda eller har 

med täktverksamheten att göra. Inga spår efter kilar eller borrning har kunnat iakttas. 

Greger Bennström 


