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Indledning 
Ved udgravningen af ÅHM 6766, Nr. Tranders Præstegård, Lemvigvej 56, blev et mindre og bopladsområde 

med to langhuse undersøgt. Fundområdet er ikke afgrænset mod øst.  

Undersøgelsens baggrund 
I forbindelse med udstykning af Nr. Tranders Præstegård beliggende Lemvigvej 56 har museet foretaget en 

forundersøgelse februar 2017, hvor et mindre bopladsområde fremkom i den østlige del af udstykningen. Dette areal 

blev indstillet til egentlig udgravning for at dokumentere evt. bygninger og dateringen af disse. Umiddelbart øst for 

området er tidligere undersøgt en jordfæstegrav fra romersk jernalder. 

Lokalområdet i oldtiden 
Det kommende boligområde er placeret umiddelbart syd for Nr. Tranders kirke, der med sikkerhed kan 

føres tilbage til 1200-tallet. Det er muligt at der tidligere har stået en trækirke på stedet, og en del af de 

danske landsbyer kan arkæologisk føres tilbage til vikingetiden. Lokalområdet rummer tillige flere 

detektorfundne oldsager samt efterretninger om fund af grave i Nr. Tranders Mergelgrav umiddelbart vest 

og nord for kirken. Den ovenomtalte jordfæstegrav fra romersk jernalder (1-400 e.Kr.), vidner tillige om 

aktiviteter, der kan føres endnu længere tilbage. Hvorvidt de mange fund i lokalområdet repræsenterer en 

kontinuerlig bosættelse, der kan føres 1.000 år tilbage, kan dog ikke afgøres.  

Undersøgelsens resultater 
Udgravningen afdækkede et mindre bopladsområde, hvor anlægssporene stammer fra to treskibede langhuse, en 

grube med keramik og knogler samt en kogestensgrube uden fund. Hvorvidt de to hustomter og gruberne er 

samtidige kan pt. ikke afgøres. 
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Figur 1 Udgravningsfeltet med markering af de to langhuse samt en kogestensgrube. Bopladssporene fortsætter mod øst uden 

for udgravningsfeltet. 

Sammenfatning og perspektivering 
Med den arkæologiske udgravning er alle fortidsminder i det aktuelle udstykningsområde undersøgt, og arelaet er 

efterfølgende frigivet til byggemodning. Fundområdet fortsætter entydigt mod øst, og kommende anlægsarbejder øst 

for den nuværende byggemodning vil berøre dette og derfor kræve yderligere udgravninger/forundersøgelser. 

Udgravningen vil med fremtidige udgravninger i lokalområdet være med til at datere grundlæggelsen af landsbyen Nr. 

Tranders. De foreløbige dateringer antyder at bopladsområdet skal henføres til perioden 400-800 e.Kr. 
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Hvis du vil vide mere 
Som yderligere læsning kan anbefales følgende oversigtsværker: 

Jørgen Jensen. Danmarks Oldtid. Bd. 4. Yngre Jernalder og vikingetid. 2004 

Udgravningsdata 
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