
Tingvallastaden

Efter ett antal grävdagar har hela ytan schaktats av till 1700-talsnivå. Det 
som kommit fram är en del av Stora Herrgårdsgatan med några 
intilliggande byggnader. I resterna efter husen fanns byggnationslager, 
kulturlager, mellanväggar samt raseringslager. 

Utgrävningen i ett tidigt skede då Stora Herrgårdsgatan och intilligande 
husgrunder schaktas fram. Fyllnadsmassorna över konstruktionerna var 
upp till en meter djupa. Gatans rännsten syns tydligt längs gatans vänstra 
sida.



Här är den stenlagda gatan framschaktad och rensad. Intill gatan kan 
gatuhusen skönjas.



Här är hela 1700-talsnivån är framrensad. Intill gatan finns två byggnader, 
byggnaden längst upp syns inte särskilt tydligt. Den består av enstaka 
bevarade syllstenar men framför allt är det rester av ett golv som stöder 
tolkningen. Huset längre ner i backen är desto tydligare, det innehåller två 
rum som ligger på olika nivåer, vilket innebär att huset har varit terrasserat. 
Detta är inte så märkligt med tanke på att det är placerade i en relativt 
kraftig sluttning.



Här syns hur stenläggningen är satt i fin sand med samtliga stenar ställda 
på högkant.

Ett antal stolphål fanns också spridda över ytan. De flesta har ingått i 
byggnader och var stenskodda som exemplet ovan visar.



Här är mellanväggen i det nedre huset. På denna bild har inte lagren grävts 
till botten utan muren består av ytterligare två skift. I förgrunden ses ett 
stolphål. Golvnivån i byggnadens övre rum ligger betydligt högre än i 
detta rum. Tilläggas bör att endast den övre delen av muren var synlig 
under den tid byggnaden var bebodd.



I områdets nordvästra del fanns en del sentida markingrepp som gjorde att 
vi grävde djupare redan vid den första schaktningen, och där visade det sig 
finnas rester av en byggnad med fyndmaterial som kan föras till mitten av 
1600-talet. Denna bebyggelsenivå kommer vi att frilägga med start denna 
vecka (22/5).

Fynd som går att datera är mynt, keramik, kritpipor och glas. 
Tidsintervallet för fynden spänner från 1600-talets mitt till 1700-talets 
mitt, bland annat finns mynt och glas från 1600-talet.


