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Upplandsmuseet genomförde mellan den 20 april och 12 maj år 2015 en 
arkeologisk undersökning inom rubricerade område. Fornlämningen, Uppsala 
499, utgör en del av en förhistorisk bebyggelselämning i den östra kanten av den 
ursprungliga Rickomberga by. Anslutande delar av samma lämning har tidigare 
undersökts (Karlenby 1995), och inom det aktuella exploateringsområdet gjordes 
en förundersökning 2013 (Lucas 2014). Totalt avsåg undersökningen ett ca 1500 
m2 stort område (fig 1). 

Totalt påträffades inom ytan 453 anläggningar från förhistorisk tid. Dessa 
utgjordes av 352 stolphål, 62 härdar, 37 gropar och en stenkonstruktion (fig 2). 
Stolphålen beräknas preliminärt härröra från 10-15 olika huskonstruktioner 
förhistoriska hus, vilka huvudsakligen är förlagda i områdets nordvästra delar (fig 
4). Den kraftiga överlagringen i området, samt ett stort antal sentida diken, har 
emellertid gjort det mycket svårt att identifiera individuella hus. Troligen finns 
både treskeppiga, enskeppiga samt möjligen även olika hybridformer 
representerade bland husen. Materialet måste bearbetas vidare. Speciellt genom 
områdets östra delar löpte även flera stråk med mindre stolphål som tolkas som 
hägnader. Härdarna fanns spridda över hela området, men förhöll sig möjligen 
perifert till den nordvästra bebyggelsekoncentrationen. Bland groparna fanns flera 
avfallsgropar och en mycket välbevarad lågtemperaturugn (fig 3). Dessutom 
täcktes stora delar av området, av ett 0,1 – 0,3 meter tjockt kulturlager. Detta lager 
innehöll endast mindre fragment av bränd lera och ben samt sot och kolpartiklar. 
Det utgjorde troligen ett äldre odlingslager snarare än ett avfallslager (fig 5). 

Fyndmaterialet var begränsat och utgjordes av mindre mängder obrända 
djurben, keramik och enstaka löpare till kvarnstenar, nedlagda i stolphål, troligen 
som husoffer.  

Arbetet med att sammanställa en rapport över undersökningen kommer att 
påbörjas under våren 2015. 
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Figur 1. Utsnitt ur fastighetskartan över västra Uppsala med undersökningsområdet markerat.  
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Figur 2. Plan över undersökningsområdet med framkomna objekt markerade. Notera koncentrationen av 
större stolphål i de nordvästliga delarna.  
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Figur 3. Ett tvärsnitt 

genom en välbevarad 

lågtemperaturugn i 

områdets östra delar. 

Foto: Malin Lucas, 

Upplandsmuseet. 
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Figur 4. Plan över koncentrationen av stolphål i den nordöstra delen av undersökningsområdet. 

 

 
 

Figur 5. Tvärsnitt av 

schaktkant i områdets 

södra delar med 

odlingslagret som täckte 

de flesta anläggningar 

tydligt i botten. Foto: 

Robin Lucas, 

Upplandsmuseet. 
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