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Den overrasker mig med sin facon. Og jeg
»
»
havde overhovedet ikke forestillet mig, at
den forsvandt den vej ned i jorden.
SØREN TORP, geolog

- Det er
sgu da en
lækker
sten...!
HUNDBORGSTENEN: Efter en dags
arbejde med gravko er den ude i det
fri for første gang i mere end 80 år
Af Morten Kyndby Holm
morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

Fredag formiddag var toppen af stenen gravet fri. Men der var lang
vej igen. 
Foto: Peter Mørk

Det var en stor dag for geolog Søren Torp, der har interesseret sig
for Hundborgstenen siden 1988.
Foto: Henrik Louis
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Omtrent her skal stenen ligge
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Hundborgstenen skal efter planen flyttes knap 100 meter. Hvordan
og hvornår vides endnu ikke.  Grafik: Christian
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HUNDBORG: - Vi er lige stået

og blevet enige om, at det er
sgu da en lækker sten...
Ordene skyldes Henrik
Granat, geolog i den nationale geologiske forskningsinstitution GEUS. Sammen
med kollegaen Søren Torp
erklærede han fredag eftermiddag sin kærlighed til den
kolos, som i løbet af dagen
var blevet åbenbaret i et krater, skabt af en gravko på en
mark øst for Hundborg.
Siden den for tusinder af
år siden blev fragtet til Thy
af isen fra Norge, har Hundborgstenen ligget gemt her lige bortset fra en kort periode sidst i 1930’erne, hvor
den blev gravet fri, efter at
bonden var stødt på den
med sin plov. Men dengang
blev den gemt væk igen - efter at en af Henrik Granats
og Søren Torps kolleger havde målt den op og erklæret
den for ”en geologisk sjældenhed af rang”.
Nu - næsten på dato 81 år
senere - er klippebokken i
larvikit så blevet gravet fri
igen. Til glæde ikke mindst
for Søren Torp, der har interesseret sig for stenen, lige
siden han i 1988 som ung
geologistuderende læste om
den i Thisted Dagblad. Avisen refererede dengang en
historie i et norsk dagblad,
der skrev om den gemte sten
som en af istidens store ”eksportvarer” fra Norge til Danmark.
- Jeg var en entusiastisk
studerende og syntes, det var
spændende med store sten,
fortæller Søren Torp, der er
sønderjyde, men dengang
havde truffet sin nuværende
kone, der er fra Thisted.
Så fredag var Søren Torp,
som nu bor i Tjele, naturlig-

vis på pletten for - for første
gang - at se andet end toppen af Hundborgstenen.
Faconen overrasker
Og synet af stenen skuffede
ham bestemt ikke.
- Den overrasker mig med
sin facon. Og jeg havde overhovedet ikke forestillet mig,
at den forsvandt den vej ned
i jorden, fortæller Søren
Torp foran stenen, da den næsten - var kommet fri sidst
på eftermiddagen.
- Men det er logisk i forhold til isens tryk, at den ligger sådan. Og det er med til
at bekræfte det, som vi selvfølgelig godt ved, at isen er
kommet nordfra, siger Søren Torp.
Både han, der i dag arbejder for Niras, og Henrik Granat, som er med til at administrere GEUS’ liste over de
største sten i Danmark, er
glade for planerne om, at
Hundborgstenen skal flyttes
til en position knap 100 meter væk, hvor der skal etableres en p-plads og information om stenen og om isen,
som også skabte bakkerne
ved Hundborg.
Fedt omsider at se den
Tilbage i 1997 gjorde Søren
Torp med egne ord en rimelig stor indsats for, at Hundborgstenen skulle graves fri
- uden at det altså blev til noget.
- Den er da potent, den der
sten. Og det er da fedt omsider at se den, siger han.
Og er den så ligeså stor,
som den blev målt til at være
tilbage i 1938? Ja, nogenlunde. Henrik Granat og Søren Torp vurderer dog, at
den er lidt længere på den
længste led end de seks meter, den blev målt til dengang. Måske syv eller otte
meter. Til gengæld er den

Dagen igennem blev gravkoens arbejde fulgt af mange nysgerrige
på marken øst for Hundborg. 
Foto: Henrik Louis
også lidt smallere end ventet. I alle tilfælde er den formentlig den sjettestørste i
Danmark.
Næste skridt bliver så at få
den op og flyttet. Det kunne
ske med en kran, men måske
vil det være mere realistisk
at den bliver skubbet eller
trukket op. Men det er noget, der nu skal overvejes og
regnes på, fortæller René
Melgaard Nielsen, projektleder i Thisted Kommune for
områdefornyelsen i Hundborg, Sjørring og Snedsted,
som Hundborgstenen er blevet en del af.

FAKTA
HUNDBORGSTENEN
{{Hundborgstenen består af
larvikit, opkaldt efter den
sydnorske by Larvik, og stammer fra dette område tær på
Oslo.
{{Det er planen at stenen
skal flyttes til et sted nær
Brendhøjvej, hvor der også
skal anlægges en lille pplads. Hele arbejdet er budgetteret til højst 0,5 mio. kr.

