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Jönköpings läns museum

Sammanfattande beskrivning av undersökningsresultaten (införes i ”Arkeologi i Sverige”).
Anledningen till undersökningen, fynd etc.
I april 2009 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk förundersökning inom södra delen av
Bäckaby bytomt, RAÄ 51, Bäckaby socken. Förundersökningen gjordes med anledning av att
Lannaskede pastorat planerade för en ny handikappanpassad entré och parkeringsplats öster om
Bäckaby kyrka. Förundersökningen omfattade sammanlagt en yta av ca 1400 kvadratmeter.
Inom förundersökningsytan drogs två schakt med ca 50 meters längd och i ostnordost-västsydvästlig
riktning. Det nordligaste av dessa schakt var ca 1,6-2,5 meter brett och 0,1-0,4 meter djupt. Schaktet
utvidgades något i dess östra del i syfte att avgränsa en mörkfärgning (A281). Denna skars i norr och
öster av nedgrävning för dräneringsrör med var ca 5 cm tjock med innehåll av blandat jord/sot/kol. I
denna framkom stora mängder recent glas från fönster, flaskor och buteljer, samt enstaka järnföremål.
Glasbitar från flaskor och buteljer påträffades även under större stenar i och i anslutning till
mörkfärgningen. Inga av dessa recenta fynd tillvaratogs.
Inom några meter väster om mörkfärgningen framkom två till synes starkt värmepåverkade och delvis
smälta föremål av bly/kopparlegering (F278-279), ca 3-6,5 respektive 6,5 cm stora. Även en bit keramik
(F280) framkom. Sistnämnda var av svartgods och hög- eller senmedeltida till sin karaktär.
Keramikbiten var ca 2-3 cm stor och 0,4-0,5 cm tjock med ställvis grönglaserad utsida. Samtliga dessa
fynd (F278-280) omhändertogs.
Det sydligaste schaktet var ca 1,6 meter brett och 0,1-0,35 meter djupt. Inga anläggningar eller fynd
påträffades i detta schakt.
Ingen anläggning framkom och den yta som kommer att tas i anspråk för parkeringsplatsen är
undersökt. Vidare arkeologiska insatser anses därför ej nödvändiga.
Länsstyrelsen beslutar om vidare åtgärder.
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I april 2009 gjorde Jönköpings läns museum en arkeologisk förundersökning inom södra delen av Bäckaby bytomt, i fornminnesregistret betecknat
som RAÄ 51, Bäckaby socken. Förundersökningen gjordes med anledning
av att Lannaskede pastorat planerade för en ny parkeringsplats öster om
Bäckaby kyrka.
Vid förundersökningen drogs två ca 50 meter långa schakt. I östra delen
av det nordligaste framkom en mörkfärgning, vilken troligen var rest av
en yngre avfallshög. I denna framkom recent glas av olika slag. Väster om
mörkfärgningen framkom två delvis smälta föremål av bly/kopparlegering,
samt en bit keramik av svartgods. Keramikbiten är sannolikt från medeltid.
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