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THY 6049 e3 østerild 
Udgravning i forbindelse med udvidelse af mølleplads 7 i 
Testcenter Østerild 
 

 

 

Kulturhistorisk rapport omhandlende de arkæologiske undersøgelser af et omtrentligt 14.500 m2 stort 

areal i forbindelse med udvidelse af mølleplads 7 og etablering af nyt møllefundament i Det Nationale 

Testcenter for Store Vindmøller.  Her fremkom bl.a. en mulig fold fra senmiddelalderen samt ardspor fra 

bronzealderen og førromersk jernalder. Ardsporene blev fundet i det nye møllefundament.  

Undersøgelserne pågik i oktober og november 2020.   
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Undersøgelsens forhistorie 
I juni 2020 anmodede bygherre, Siemens-Gamesa, Museum Thy om at foretage en arkæologisk 

forundersøgelse og overvågning af jordarbejde på Mølleplads 7 i Det Nationale Testcenter for Store 

Vindmøller (herefter T.Ø.). Der er tilbage i 2011 og 2012 udført arkæologiske undersøgelser på Mølleplads 

7 (THY6088), hvorfor bygherre var opmærksom på at inddrage museet tidligst muligt. Mølleplads 7 stod 

foran en 14.500 m2 stor udvidelse, samt anlæggelse af et nyt møllefundament (60 m i diameter, 5 m i 

dybden) til erstatning af den eksisterende vindmølle. Museum Thy foretog en forundersøgelse direkte 

efterfulgt af en udgravning af ardsporene i møllefundamentet. Ardsporene indgår formentligt i et 

marksystem, der er fundet tilsvarende spor af inden for en radius af omtrentligt 300 m omkring det 

kommende møllefundament (Figur 10). 

 

Figur 1. Den eksisterende mølleplads 7. Lilla angiver udvidelsen og grøn ring viser den omtrentlige placering af det kommende 
vindmøllefundament. De røde felter markerer søgehuller fra etape I-forundersøgelsen, samt feltet med ardsporene med 
journalnummer THY6088. 

 

Ved den her omtalte arkæologiske forundersøgelse blev påtruffet væsentlige anlægsspor fra formodentligt 

senmiddelalderen i form af en konstruktion med uvis tolkning samt grøfter. Disse blev undersøgt på 

forundersøgelsesbudgettet, og udvidelsen af møllepladsen blev frigivet uden yderligere undersøgelser. Ved 

overvågningen af udgravning til møllefundamentet fremkom ardspor som forventet. Disse blev indstillet til 
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en arkæologisk udgravning og undersøgt i direkte forlængelse af forundersøgelsen. Der er tale om samme 

lokalitet, som få meter øst for arealet blev udgravet i 2012 under journalnummer THY6088. Den aktuelle 

udgravning er dog registreret under journalnummer THY6049 E3. 

På T.Ø. har Museum Thy siden 2011 løbende lavet undersøgelser i forbindelse med anlæg af veje, 

møllepladser, mølle- og mastefundamenter. I ofte metertykke sandfygningslag findes tørvelag fra oldtiden, 

middelalderen og historisk tid, der lokalt indeholder væsentlige, skjulte fortidsminder.  

På de enkelte møllepladser sættes løbende nye møller op som erstatning for de eksisterende. De nye 

møller placeres andetsteds på møllepladsen og kræver i udgangspunktet nye arkæologiske undersøgelser, 

da fundamenterne går ned i ikke-forundersøgte dybder.  

 

Administrative data 
Bygherre: 

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S 

Borupvej 16 

7330 Brande 

Kontaktperson: Finn Pedersen 

 

Hovedentreprenør: 

Stenger og Ibsen Construction 

Nørregade 73 

7860 Spøttrup 

 

Til jordarbejdet anvendte Stenger og Ibsen følgende underentreprenør, som var Museum Thys primære 
samarbejdspartner hvad angik jordarbejdet: 

 

Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S 

Røddinglundvej 8 

7480 Vildbjerg 

Kontaktperson: Jonas Sejer 

 



 

Side 5 af 13 

 

Den arkæologisk udgravning blev udført i henhold til museumslovens kap. 8, og sagens omkostninger blev 
afholdt af bygherre.  

Al data, fund og dokumentation opbevares på museets servere og/eller på adressen Museum Thy, 
Jernbanegade 6, 7700 Thisted. 

De arkæologiske undersøgelser blev foretaget i perioden 21. september – 6. november 2020. 

Topografi, terræn og undergrund 
Det berørte areal indgår som en del af- og udvidelse af en eksisterende mølleplads ved Det Nationale 

Testcenter for Havvindmøller i Østerild. Testcenteret ligger i en blanding af plantage og åben klithede. 

Området er udpræget sandfygningsområde og veksler mellem afblæsningsflader og metertykke 

sandfygningslag med muld- eller tørvehorisonter fra oldtiden frem til 1600-tallet.  

Grundvandet står højt, i vinterhalvåret få cm under nuværende flade, og giver store problemer ved arbejde 

i sandlagene. En af grundene til dette er tørvelagene i forskellige niveauer i sandflugtslagene under 

nuværende overflade. De virker som en vandtæt membran, der stopper regnvand mod nedsivning. 

 

Figur 2. På højdereliefkortet fornemmes naturtypen med afblæsningsflader og klitområder på den hævede stenalderhavbund. Kort: 
Anne-Louise Haack Olsen 2012. 
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Ardsporene, der blev undersøgt på udgravningen, ligger på en lokal sandbanke, der inden for 

møllefundamentet afsluttes mod syd og vest, hvor terrænet falder kraftigt og siden er delvist opfyldt ved 

dannelsen af et flere meter tykt tørvelag. Det er velkendt både fra tidligere undersøgelser i Østerild og i 

Bjerre-engene, at man i oldtiden udnyttede små, lokale sandbanker på den hævede havbund til kortvarig 

dyrkning i det dynamiske og omskiftelige landskab. 

Fortidsminder i området 
Kendte fortidsminder lokalt omkring de arkæologiske udgravninger begrænser sig primært til fund fra 

tidligere arkæologiske undersøgelser i T.Ø. under j.nr. THY6049 samt dertilhørende undernumre. Her er 

fundet hjulspor, hulveje, grøfter, diger og klovspor fra middelalder og historisk tid i det øverste tørvelag. 

Derunder findes flere tørvelag, hvis antal og karakter varierer afhængigt af de helt lokale aflejringsforhold. 

Der er ikke fundet anlægsspor i selve tørvelaget. Under tørvelaget er der kun i ét område fundet 

anlægsspor, nemlig de diger og velbevarede ardspor fra ca. 500-400 f.Kr, der blev fundet i 2011-12 inden 

for en radius af omtrentligt 300 m fra de nylige undersøgelser. 

 

Figur 3. Mark med ardspor fra overgangen mellem bronzealder og jernalder. Ardsporene er fundet ca. 300 m vest for de her 
beskrevne ardspor. Tilsvarende ardspor er fundet i prøvehuller få meter fra det aktuelle møllefundament. 
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Kendte fortidsminder i et større område omkring T.Ø. findes på kanterne af de omkringliggende 

morænebakker, særligt mod syd og vest (Figur 4). De nærmeste med en afstand på omtrentligt 1,5 km til 

mølleplads 7. 

 

Figur 4. Inden for kortudsnittet er alle kendte fortidsminder vist. Undersøgelsesområdet er markeret med gul prik. Baggrundskort: 
de høje målebordsblade. 

 

 

Figur 5. Afrømning til toppen af tørvelaget i det netop færdigstøbte møllefundament på plads 7.De tre hvide striber, der anes i det 
mørke tørvelag, er grøfter opfyldt af fygesand. 
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Undersøgelsens resultater 
 

 

Figur 6. Oversigt over forundersøgelsen og udgravningen. Det skraverede område i møllefundamentet viser ardsporenes udbredelse.  

 

Ved den kombinerede forundersøgelse og udgravning forud for udvidelse af mølleplads 7 og etablering af 

nyt møllefundament fremkom som forventet velbevarede fortidsminder i sandflugtslagene. Østerild er, 

grundet de særlige, topografiske forhold, en lokalitet der gemmer på særligt velbevarede anlæg med en 

usædvanlig høj bevaringsgrad.  Tilmed er der, særligt i de tykke tørvelag, der dækker hele T.Ø., et særligt 

stort potentiale for naturvidenskabelige undersøgelser, der fortæller om menneskenes landskabsudnyttelse 

som en indirekte, men vigtig, kilde til vores viden om menneskenes liv i bronzealder, jernalder, vikingetid og 
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middelalder. Viden, som fortæller om vigtige tendenser og endda konkrete begivenheder på ikke kun lokalt, 

men også nationalt og internationalt niveau.  

Ved de nylige arkæologiske undersøgelser fremkom anlægsspor fra omkring 1450-1650 e.Kr, samt, et par 

meter lavere i niveau i møllefundamtet, den vestlige fortsættelse af den flade af ardspor, der blev fundet 

ved undersøgelsen af fundamentet til nabo-møllen i 2011-12. 

 

Anlægsspor fra senmiddelalder og/eller efterreformatorisk tid, ca. 1450-1650 e.Kr. 
Anlægssporene ligger øverst i et tørvelag, der er dækket af flyvesandslag af kraftigt varierende tykkelse. 

Flere af anlægssporene samt de jævnt spredte klovspor fra de kreaturer, der græssede på klitheden i 

perioden, er opfyldt af det karakteristiske flyvesand. Anlæggene udgør således den yngste brugsfase af 

arealet, inden det efter en længere periode som klithede og stilstand i sandfygningen atter dækkes af den 

ødelæggende fygning, der bl.a. omtales i præsteindberetningen for Østerild Sogn i 1625 (Wulff 1872-74 s. 

45 og Støvring-Nielsen 1957 s. 224-254). Sammen med vores kendskab til sandflugten i Østerild i samme 

periode daterer en C14-datering af et dige fra 2012-undersøgelsen anlæg i toppen af tørvelaget til 1450-

1650 e.Kr., dvs. senmiddelalder og/eller efterreformatorisk tid. 

I det nordvestlige hjørne af undersøgelsesområdet fremkom i toppen af tørvelaget en bygning, som er 

fundet i nu fire eksemplarer i Østerild-området, men som ikke kendes andre steder i landet. Det er derfor 

uvist, hvad bygningen præcist har været brugt til, men forslag går på en form for dyrefold eller alternativt 

læ til hyrden (Figur 7 og Figur 8). 

Set på baggrund af landskabstypen og de øvrige anlægsspor i samme kontekst fra de øvrige etaper i form af 

klovspor, diger, grøfter og hulveje, synes det sandsynligt, at anlæggene alle er tilknyttet den ekstensive 

udnyttelse af klitheden til græsning af klovdyr. 
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Figur 7. Grundplan over mulig dyrefold. 

 

 

Figur 8. Det særprægede anlæg ses som en oval form, dannet af grågule, ovale fyldskifter. Her ses det under udgravning. 
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Ved undersøgelsen fremkom også flere grøfteforløb, som formentligt udgør en form for inddeling i 

græsnings/ejerlav og en måde at holde forskellige ejeres kreaturer adskilte i de udbredte 

græsningsområder. På fotoet Figur 9 ses et snit af et dige, der på smukkeste vis viser det tørvebyggede 

diges opbygning samt dets tildækning af den efterfølgende sandflugt. På den ene side af diget var gravet en 

grøft, hvorfra en del af byggematerialet til grøften kom. 

De senmiddelalderlige anlæg tegner på tydeligste vis historien om den ødelæggende sandflugt, der satte 

ind i området omkring 1500 tallet og lagde det øde hen med stor fattigdom hos områdets beboere som 

følge. 

 

Figur 9. I profilen i møllefundamentet fremstod dette tørvebyggede dige tydeligt. 

 

Ardspor fra ca. 600-400 f.Kr., dvs. overgangen mellem bronzealder og jernalder 
Over et 1000 m2 stort areal i bunden af møllefundamentet fremkom et velbevaret, sammenhængende 

system af ardspor. Ardsporene udgør en del af en oldtidsmark fra omtrent 600-400 f.Kr., hvis fulde 

udbredelse er ukendt. Ardspor fra samme mark blev i 2012 undersøgt få meter derfra, og øvrige ardspor er 

fundet inden for en radius på 300 m omkring møllefundamentet (Figur 10). Tilsammen vidner de om en 
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ekstensiv udnyttelse af lave, lokale banker på den hævede havbund, adskilte af lavereliggende og ikke 

dyrkningsegnede lavninger, formentligt en art strandvoldingssystem. Vandstanden i de mellemliggende 

vådområder har fra år til år defineret markens afgrænsning, og det har tilsyneladende ikke været 

nødvendigt at skærme markerne mod græssende dyr. Brændte korn på markerne har påvist de dyrkede 

kornsorter: seksradet byg, emmer og generelt hvede i bred forstand. 

Grundet de særlige, landskabelige forhold har ardsporene ligget beskyttet mod kemisk påvirkning fra fx 

moderne dyrkning. Østerild udgør derfor et af områderne i Danmark med størst potentiale for 

naturvidenskabelige undersøgelser med henblik på undersøgelser af fx gødskning.  I skrivende stund er de 

naturvidenskabelige undersøgelser af ardsporene i det netop opførte møllefundament på plads 7 ikke 

afsluttede. Det er håbet, at de vil kunne bidrage med viden om bøndernes gødskning af de næringsfattige, 

sandede marker. 

Den tilhørende bebyggelse er endnu ikke påtruffet. 

 

 

Figur 10. Oversigtskort med markering af alle øvrige ardspor (rød). De er alle påtruffet ved undersøgelserne relateret til 6049 E1 og 
er beskrevet under THY6088. Med blå er møllefundament og udbredelse af ardsporene fra undersøgelsen i 2020, 6049 E3, markeret. 
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