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Figur 1 
Digital fastighetskarta över Rävsta och campingplatsen. Berörda fornlämningar är markerade 
med rött och den aktuella förundersökningens sträcka är markerad med blått. 



 

Inledning 
I samband med schaktningsarbeten för en avloppsledning till en campingplats i Rävsta mellan 
Sigtuna och Märsta, Uppland, utförde Sigtuna museum en arkeologisk förundersökning under 
omgångar i juli och augusti 2005 (omslagsbild). Den nya avloppsledningen innebar att 
campingplatsen anslöts till det kommunala avloppsnätet. Den planerade avloppsledningen låg i 
närheten av registrerade fornlämningar RAÄ 83 och 129 och inom det område som enligt 2 kap 2 
§ KML (lagen 1988:950 om kulturminnen) utgör fornlämningarnas skyddsområde. Ett beslut 
togs därför om en arkeologisk förundersökning i form av en schaktkontroll.  
 
RAÄ 83 utgörs av en yta med stensättningsliknande anläggningar som har tolkats tillhöra ett till 
stora delar bortodlat gravfält. Vid en undersökning 1925 påträffades två skelettgravar och två 
möjliga gravar (Andersson 1996 s 3). I samband med en ombyggnad och en breddning av väg 
263 mellan Sigtuna och Märsta utförde Stockholms läns museum en arkeologisk utredning och 
en förundersökning vid fornlämningen (Backe 1995 och Andersson 1996). Inga nya gravar 
påträffades. 
 
RAÄ 129 utgörs av en stensträng och ett möjligt gravfält. I nära anslutning till dessa finns 
ytterligare stensträngar i ett stort hägnadssystem (RAÄ 223) samt ett stort gravfält bestående av ett 
100 tal gravar (RAÄ 127 och 128). Sannolikt är RAÄ 129 en otydlig rest av det större gravfältet. 
Närheten till hägnadssystemet och gravfältet innebar sannolikhet att avloppsledningen kunde 
beröra okända fornlämningar dolda under mark. 

Resultat 
Schaktet var drygt 600 meter långt och som mest 1,5 meter djupt. Fram till campingplatsen var 
schaktbredden 1,2 meter, motsvarande en sländskopa, och inne på campingplatsen 0,6 meter, 
motsvarande en smalskopa. Inga fornlämningar påträffades och inga fortsatta arkeologiska 
åtgärder vidtogs. 
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