
 Id Objekt Typ Beskrivning 

524 Gångväg Lager Gångväg belagd med brunrött grus, 0,01 meter tjockt och 0,6 meter brett.  
Kornstorlek 1-3 mm. Schakt 511. 

529 Sektion  Schakt 511. 

535 Upphöjd gångväg Stenkonstruktion Nord-sydlig gångväg, synlig i terrängen, 0,3-0,4 meter hög och knappt 3 meter bred  
Förhöjning. Kantad med spräckta stenar i längdriktningen.  
 

568 Kantstenar  Stenkonstruktion Kantstenar i alléer och mot "sandplan", synliga i terrängen. Stenarna är spräckta  
och lagda med en slät sida utåt, stenstorlek 0,3-0,5 meter. 
 

596 Nedgrävningskant 
damm 

Nedgrävning Nedgrävning för damm, södra sidan. Kanten var ganska brant och grävd ner till  
den naturliga, gulgrå moränleran. Dammen kant saknade skoning. Schakt 511. 
 

599 Igenfyllning damm Lager Utfyllnadslager i damm, direkt under vegetationslager. Grått, grovt grus med  
småsten och humus, minst 0,7 meter tjockt. I lagret fanns stora mängder kasserade  
föremål: Glasflaskor, vinglas, ostronskal, kritpipsskaft, planteringskrukor mm. med 
datering till fr a 1800-talet men även till 1700-talet. Schakt 511 och 691. 
 

600 Igenfyllning damm Lager Utfyllnadslager i damm, under lager 599. Ljusbrun humus med horisonter av grovt  
grus minst 0,4 meter tjockt. I lagret fanns enstaka föremål med datering till fr a  
1800-tal. Schakt 511. 
 

601 Nedgrävningskant 
damm 

Nedgrävning  Inmätt kant på damm i väster, synlig i terrängen. 

650 Nedgrävningskant 
damm 

Nedgrävning Inmätt kant på damm i öster, synlig i terrängen. 

697 Nedgrävningskant 
damm 

Nedgrävning Nedgrävning för damm, södra sidan. Nedgrävningskanten var ganska brant och 
grävd ner till den naturliga gulgrå moränleran. Dammen kant saknade skoning.  
Schakt 691. 
 

757 Gångväg Lager Yngsta beläggningen på gångväg SS535 i nord-sydlig riktning. Grusbeläggningen var  
cirka 2,4 meter bred och bestod av ett 0,03 meter tjockt lager med gråtrött grus,  
kornstorlek 10-30 mm. Schakt 747. 
 



765 Gångväg Lager Äldsta beläggningen på gångväg SS535 i nord-sydlig riktning. Grusbeläggningen var  
cirka 2,4 meter bred och bestod av ett 0,08 meter tjockt lager med gråtrött grus,  
kornstorlek 2-3 mm. Schakt 747. 
 

776 Kantstenar Stenkonstruktion Kantstenar vid gångväg SS535 i undersökt parti. Stenarna var mellan 0,6x0,4 och 
0,5x0,35 stora och låg med en slät sida utåt. Stenmaterialet var spräckt, inga spår  
efter borrhål syntes. Schakt 747. 
 

10000
01 

Gångväg Lager Bärlager till grusbeläggningar i gångväg SS535. Bärlagret undersöktes endast i ett  
mindre parti. Det bestod av gulgrå lera med mindre stenar, 0,07-0,10 meter stora.  
Lagret var upp till 0,15 meter tjock och under det låg större stenar. Lagret låg mellan  
gångvägens kantstenar, SS776. Schakt 747. 
 

 


