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Det er jo sjovt for mig at se, hvordan den
»
»
sten ser ud. Og jeg bliver hverken rigere
eller fattigere af at miste en halv hektar.
KNUD MØLLER PEDERSEN, landmand

I 80 år har dette været den eneste synlige del af Hundborgstenen - den cirka 170 tons tunge klippeblok, der gemmer sig under en mark i
bakkerne øst for Hundborg. Men i løbet af et par uger bliver stenen gravet fri.

Hundborgs store
sten frem i lyset
ATTRAKTION: Klippeblok som ny turistattraktion i bakkerne ved Hundborg
Af Morten Kyndby Holm
og Peter Mørk (foto)
morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

HUNDBORG: I mange tusinde

år gemte den sig i al ubemærkethed i bakkerne øst
for Hundborg.
Så, i 1938, blev den gravet
fri. Og kaldt en ”geologisk
sjældenhed af rang” i den lokale avis. Alligevel blev
Hundborgstenen efter kort
tid dækket til igen.
Men nu, 80 år senere, er
der udsigt til, at den omkring 170 tons tunge klippeblok kommer frem i lyset.
Sjovt at se hvordan den ser ud
Det sker med midler fra den
pulje til ”områdefornyelse”,
som Thisted Kommune har
sat af til projekter i Hundborg, Sjørring og Snedsted.
Og det sker med velsignelse
fra ejeren af jorden, Knud
Møller Pedersen, som er
med på at stenen bliver gravet fri, og flyttet til et andet
sted i hjørnet af hans mark også selv om det koster i udbyttet af den hvede, som
gror på marken.
Knud Møller Pedersen har
oven i købet aftalt med kom-

munen, at der uden beregning kan anlægges en plads
til parkering og ophold ved
stenen.
- Så kan jeg jo tage entré
og åbne en isbod, lyder det
fra landmanden - sagt med
et glimt i øjet, for han har ingen planer om at kræve noget til gengæld for at afgive
det lille stykke land:
- Det er jo sjovt for mig at
se, hvordan den sten ser ud.
Og jeg bliver hverken rigere
eller fattigere af at miste en
halv hektar, hvis det er så
meget, det drejer sig om, siger Knud Møller Pedersen.
Tilbage i 1938 ville den daværende ejer have stenen
fjernet, efter at ploven var
stødt på den. Landmanden
begyndte at grave, men stenen blev kun større og større. Og rygterne om den
kæmpe, der var dukket op
ved Hundborg, løb hurtigt.
Knickers og en mindre brandert
Direktøren for Danmarks
Geologiske Undersøgelser,
Hilmar Ødum - der tilfældigvis opholdt sig i Thy - besigtigede fundet og erklærede i
et interview med Thisted
Amts Tidende:

- Jeg mindes ikke noget
steds i Danmark at have set
en større sten, der er mere
geologisk interessant.
Der blev iværksat en fredningssag. Men et medlem af
overfredningskommissionen
var ikke imponeret. Manden, der ankom fra København, angiveligt ”iført knickers og en mindre brandert”,
erklærede: ”Så kan man ligeså godt frede et pæretræ...”
Graves fri i løbet af et par uger
Stenen blev så gemt væk
igen. Men glemt blev den ikke. Og på et møde i forbindelse med områdefornyelsen foreslog en borger, at
den skulle graves fri.
- Jeg har hørt om stenen i
mange år, fortæller Kaj Pedersen, indehaver af Sjørring El-service og med privat
bopæl på en ejendom i
Hundborg Mose, som der er
udsigt ud over fra stedet,
hvor stenen ligger.
I forbindelse med områdefornyelsen har Kaj Pedersen
været medlem af en gruppe,
der arbejdede for at der på
ny skulle vand i Hundborg
Mose - og at der skulle etableres et samlingssted for

FAKTA
HUNDBORGSTENEN
{{Hundborgstenen er i larvikit, en grovkornet magmabjergart fra området omkring Larvik i Sydnorge.
{{Stenen vurderes til at veje
omkring 170 tons, hvilket gør
den til den 6.-største i Danmark (udenfor Bornholm) og
nr. 4 i Jylland.

Hundborg, Sjørring og
Snedsted i mosen.
Det projekt blev ikke til noget. Men opgravningen af
stenen - og flytningen af den
til kanten af et lille, nærliggende naturområde, vil være en god erstatning, mener
Kaj Pedersen.
Både udgravning, flytning
og etablering af en plads til
parkering og ophold ventes
at kunne holdes inden for de
500.000 kr., som der er afsat
til formålet i budgettet for
områdefornyelsen, siger Rene Melgaard Nielsen, projektleder i Thisteds Kommune.
Arbejdet ventes at gå i
gang i løbet af et par uger.

Hundborgstenen var også tophistorien i Thisted Amts Tidende - i
dag Thisted Dagblad - 22. juni 1938.

Hundborgstenen ligger gemt under jorden, men landmanden har
kunnet samle et lille brudstykke af stenen op. Det er Knud Møller
Pedersens hustru, Karen Buch, der her viser larvikit-stykket frem.

