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Inledning
Inför en planerad tillbyggnad av Salemkapellet, kv Magistern 1, utfördes en antikvarisk kontroll.
Bakgrunden till kontrollen var att undersöka om det fanns rester efter gravar eller kulturlager.
Salemkapellet är beläget i det medeltida stadsområdets östra utkant, utanför Svarta jorden men i
nära anslutning till de områden där gravar brukar förekomma.
På de intilliggande fastigheterna Magistern 2 och 3 har gravar påträffats vid tidigare
undersökningar. I Magistern 2 (1997) framkom gravar från en tidigare okänd kyrkogård som
daterats till 1000/1100-talet och i Magistern 3 (Röda skolan, 1992) framkom gravar från en
kyrkogård som daterats till 1200-1400-tal (Wikström, A. Under bearbetning). Nordnordväst om
det nu aktuella undersökningsområdet finns också ett gravfält med gravar synliga ovan mark
(RAÄ 35, SR 60 och 108).

Resultat
Schaktet var 8 x 7 meter stort och ett ca 0,2 meter tjockt matjordslager hade banats av med
grävmaskin utan en arkeolog närvarande (figur 1). Vid avbaningen gick man ej ner till morän
eller glaciallera. Vid den antikvariska kontrollen grävdes tre provgropar till det djup som
tillbyggnaden skulle anläggas. Provgroparna bestod av fyllnadsmassor med modernt material. Inga
provgropar grävdes ned till morän.
Inga gravar eller kulturlager påträffades.

Figur 1
Schaktplan över den undersökta ytan i kvarteret Magistern 1 (markerat med röd
rektangel). De områden där gravar påträffats tidigare är markerat med svarta
streck (kyrkogård) och punkter (gravfält).

Eftersom det varken vid avbaningen eller vid undersökningen av provgroparna grävdes ned till
morän gick det inte att helt avfärda möjligheten till att det finns gravar inom
exploateringsområdet. Därför bestämdes att en arkeolog skall närvara vid det fortsatta arbetet med
tillbyggnaden, som beräknas fortsätta våren 2004.

Figur 2
Den avbanade ytan framför Salemskapellet. Bilden tagen från öster.
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