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170

tons vurderes
Hundborgstenen
at veje på bagrund af
opmålingen fra 1938.

Jørgen Lorentzen og Otto Mikkelsen - spiller i Thisted sammen
med en ghanesisk trompetist, Richmond Bilson. 
Privatfoto

Dansk-ghanesisk
frokostjazz
Af Morten Kyndby Holm
morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

Knud Møller Pedersen (th.) giver afkald på et stykke jord og en del af årets høst for at få Hundborgstenen ud i et fri. Til venstre projektleder Rene Melgaard Nielsen, Thisted Kommune, og Kaj Pedersen, medlem af en af arbejdsgrupperne om områdefornyelsen i Hundborg,
Sjørring og Snedsted, som fritlægningen af Hundborgstenen er en del af.

Et geologisk fyrtårn i Thy

THISTED: I Jazz i Thy er det
blevet en god tradition at
slutte forårssæsonen af
med en gang frokostjazz i
Café Baghusets gård i Thisted.
Således også i år, hvor
musikken lørdag formiddag 15. juni leveres af en
duo med rødder på Mors,
forstærket af en ghanesisk
trompetist.
Otto Dahlgaard Mikkelsen (guitar) og Jørgen Lorentzen (bas) udgør tilsammen
Mikkelsen/Lorentzen Duo. De spiller
jazzstandards og ”jazzificerede” danske sange.
Otto Dahlgaard Mikkelsen er vokset op på Mors og
er nu musikstuderende i
Aarhus, hvor han også er
aktiv i det lokale musikmiljø samt i flere vestafrikan-

ske orkestre. Han danner
duo med den tidligere musikskoleleder på Mors, der
nu er organist i Durup, hvis
kirkegængere af og til bliver præsenteret for salmer
udsat for jazzet arrangement og anden ukonventionel kirkemusik.
De to leverede også musikken til sidste års frokostjazz. Men i år bliver det
sammen med den ghanesiske trompetist Richmond
Bilson, der beskrives som
en respekteret musiker i
highlife-miljøet i Ghanas
hovedstad Accra.
Han har i øvrigt tidligere
studeret på konservatoriet
i Aarhus og er nu i Danmark i forbindelse med en
række koncerter hen over
sommeren.
{{Frokostjazz
Lørdag 15. juni, Otto Mikkelsen/
Jørgen Lorentzen Duo,

Af Morten Kyndby Holm
morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

Gør sig nu klar til
Årets Sydthyvin

HUNDBORG: Da isen trak sig

tilbage efter at have formet
bakkerne ved Hundborg,
blev der efterladt en souvenir, som gletcherne havde
skubbet ned fra det sydlige
Norge. Nemlig den store
klippeblok i granitarten larvikit som nu skal graves fri
og flyttes til en position nær
Brendhøjvej.
En, der glæder sig rigtig
meget til at Hundborgstenen kommer op af jorden, er
geolog Søren Torp fra Tjele.
Han har beskæftiget sig med
stenen i mere end 20 år, men
aldrig set mere end toppen
af den.
Da den blev gravet fri i
1938, blev stenen anslået til
at være fire gange fem gange
seks meter, og på den baggrund vurderes den til at veje omkring 170 tons. Det
placerer den på en 6.-plads

Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

SYDTHY: Der har været mø-

Efter planen skal Hundborgstenen flyttes ca. 50 meter til kanten af et lille naturområde ved Brendhøjvej. Her bliver der i øvrigt flot udsigt over bl. a. Hundborg Mose.
på listen over de største sten
i Danmark. Men i virkeligheden kan den ifølge Søren
Torp godt vise sig at være bå-

de større og tungere.
I alle tilfælde glæder han
sig over, at stenen kan blive
en ny turistattraktion:

- Vi har manglet et lille fyrtårn, der kan være med til at
fortælle om geologien i Thy,
siger Søren Torp

de i repræsentantskabet
for Kulturekspressen i Sydthy, og til efterårsferiens
kulturfestival har man nu
udvalgt ”Årets Sydthyvin”,
som blev en Zinfandel rødvin fra USA, som kommer
til salg allerede fra september, oplyser formand Grete
Johansen, Agger.
Hun fortæller videre, at
af ”Årets Sydthykunstner
2019”, Deborah Damgaard-Hansen, Jannerup,
har man valgt et maleri fra
2017 med ”vand, både,
sand og klitter”, som skal

Deborah Damgaard-Hansens
2017-maleri med ”vand, både, sand og klitter” skal pryde
etiketten på ”Årets Sydthyvin”.
pryde etiketten på ”Årets
Sydthyvin 2019”.
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