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Länna kyrka

Figur 1. Karta över Norrtälje med omnejd. Undersökningsområdets läge är markerat med en
svart cirkel. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Arkeologgruppen AB har genomfört en arkeologisk undersökning i form
av en schaktningsövervakning vid Länna kyrka i Norrtälje kommun.
Undersökningen föranleddes av ett stopp i ett dräneringsrör direkt
söder om kyrkans sydvästra hörn. Som ett första steg i arbetet grävdes
en rörkrök i det befintliga dräneringssystemet fram för att åtgärdas.
Vid undersökningen framkom inga arkeologiska lämningar.

Inledning

Inför Länna kyrkas planerade förbättringar av dräneringen, har
Arkeologgruppen AB genomfört en arkeologisk undersökning i form
av en schaktningsövervakning. Schaktningsövervakningen genomfördes av Annica Ramström i januari 2016. Beställare var Länna-BlidöRiala pastorat och beslutande i ärendet var Länsstyrelsen i Stockholm.
Rapportansvarig var Annica Ramström medan rapporten har skrivits
av Ola Winter.

Bakgrund och kulturmiljö

Nuvarande kyrkobyggnad är uppförd omkring år 1300. Äldre inventarier i kyrkan finns som kan vara ifrån en ännu äldre kyrka i trakten
(Björklund 1981:4).
Namnet Länna betyder ”landningsplats” och platsen ligger under
medeltiden invid en korsning av två viktiga vattenleder. Äldsta belägget
för namnet är ifrån 1302. Inom några kilometers avstånd finns även två
kända runstenar (Björklund 1981:3).

Syfte

Syftet med undersökningen var att dokumentera eventuella kulturlager, konstruktioner och fynd som kunde påträffas vid schaktningen.

Metod

Undersökningen genomfördes genom att två sökschakt drogs med
grävmaskin, för att hitta det dräneringsrör som behövde åtgärdas. Ett
av schakten grävdes skiktvis ner till steril mark medan det andra grävdes ner till befintlig rörledning. Schakten handritades då kraftigt snöfall störde ut GPS:en.
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Figur 2. Karta över kyrkans närområde. Undersökningsområdet är markerat med en röd prick.
Skala 1:10 000.

Resultat
Undersökningen genomfördes genom att två sökschakt drogs i syfte
att hitta det igensatta dräneringsröret. Ett schakt drogs i slänten söder
om kyrkan och ett schakt drogs i en grusgång uppe på platån söder om
kyrkan, norr om det första schaktet, se figur 3.
Då inget dräneringsrör hittades i det första schaktet drogs ett andra
schakt, där det igensatta röret hittades. Inga arkeologiska lämningar
återfanns i något av schakten.
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Figur 3. Plan över Länna kyrka
med schakten inmätta. Skala 1:500.

Schakt 1

Schaktet drogs i nord-sydlig riktning i en kraftig släntning mellan platån
uppe vid kyrkan och den yngre delen av kyrkogården. Schaktet var 3,5x2
meter stort och 1,5–3 meter djupt. Det var djupast i den norra delen.
Överst fanns ett 0,75–2,0 meter tjockt lager med påförd matjord och
under det fanns ett 0,5–1,0 meter tjockt lager med natursten vars syfte
var att hålla matjorden på plats. Under detta fanns steril sand.

Schakt 2

Schaktet drogs i grusgången uppe på platån, söder om kyrkan. Schaktet
löpte i öst-västlig riktning och var cirka 4 meter långt och 0,5 meter
brett med ett djup av 0,4–0,5 meter. Schaktet innehöll enbart omrörda
massor av matjord och sand då dräneringen visade sig ha varit uppgrävd i flera omgångar.
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Referenser
Tryckta källor

Björklund, G. 1981. Länna kyrka. Upplands kyrkor nr 11. Norrtälje.

Tekniska och administrativa uppgifter
Landskap

Uppland

Län

Stockholm

Kommun

Norrtälje

Socken

Länna

Fastighet

Lännaby 1:15 och 9:1

Fornlämningsnummer

—

Projektledning

Annica Ramström

Personal

Annica Ramström

Undersökningstid

2016-01-04

Exploateringsyta

8 m2

Undersökt yta

8 m2

Koordinatsystem

SWEREF 99 TM

Höjdsystem

RH 2000

Länsstyrelsens diarienummer
431-25499-2015
Arkeologgruppens projektnummer
2015_86

Arkiv
Arkivmaterial förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.
Digitalt arkiv
Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.
Fynd
Inga fynd omhändertogs.
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