
Af Lone Lærke Krog
lone.laerke.krog@nordjyske.dk

HUNDBORG: Hvornår kom 
Hundborgstenen med isen 
fra Larvik i Norge til Hund-
borg i Thy? Hvordan skete 
det? Og hvor stor er stenen 
faktisk?

Spørgsmålene stod i kø i 
Hundborg Forsamlingshus 
torsdag aften, hvor geolog 
Søren Torp var inviteret til 
at fortælle om den sten, 
der blev gravet fri på en 
mark ved Brendhøjvej den 
14. juni.

Søren Torp fortalte me-
get levende om sin egen in-
teresse for stenen, der 
stammer fra 1997, hvor 
han var ung geologistude-
rende.

Stenen er blevet flyttet af 
isen fra det nuværende 
Norge til Danmark for me-
re end 20.000 år siden.

Hundborgstenen er af 
bjergarten larvikit, og Sø-
ren Torp kunne fortælle, at 
denne stenart også er ble-
vet benyttet ved byggeriet 
af Hundborg Kirke.

Det særlige ved Hund-
borgstenen er, at den er 
Danmarks sjette største 
sten - hvis man altså ser 
bort fra Bornholm.

Siden udgravningen har 
Søren Kvejborg fra Kvej-
borg ApS i Koldby lavet en 
3D scanning af stenen, og 
scanningen viser, at stenen 
har et rumfang på 60,37 
kubikmeter.

Da larvikit har en vægt-
fylde på 2,7 ton/m3 viser 
det sig, at stenen vejer 163 
ton.

Det fortalte Søren Torp, 
men han tilføjede, at den-
ne beregning skal tages 
med et gran salt, for der er 
stadig et lille stykke af ste-
nen, der ligger under jord-
overfladen.

Tirsdag 6. august eller 

onsdag 7. august skal ste-
nen rykkes til en ny place-
ring tættere på Brendhøj-
vej, hvor der er et overdrev 
af sand og grus.

Et konsulentbureau er 
ved at beregne, hvordan 
stenen skal funderes - helst 
med den samme hældning 
som hidtil.

Thisted Kommune har 
lovet at anlægge en p-plads 
ved stenen - og det er tan-
ken, at der skal være et for-
midlingspunkt.

Der forventes stor inte-
resse for stenen, der også 
vil være en del af fortællin-
gen om Hundborg-buen, 
der geologisk hænger sam-
men med molerskrænter-
ne på Mors og Fur.

Fremmødet til foredra-
get med Søren Torp vidner 
om denne interesse. Arran-
gørerne anslår, at der var 
140 tilhørere i forsam-
lingshuset.

Hele projektet med ud-
gravning af stenen er en 
del af områdefornyelsen 
for tre landsbyer Hund-
borg, Sjørring og Sned-
sted.

Nyt lys over  
Hundborgstenen
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Søren Kvejborg har lavet et 3D 
print af stenen. Hans opmå-
ling viser en estimeret vægt 
på 163 ton.

Hundborgstenen blev gravet fri 14. juni.  Arkivfoto

Af Lone Lærke Krog  
og Diana Holm (foto)
lone.laerke.krog@nordjyske.dk 

BULBJERG: - Ole, kan du godt 
hjælpe mig med den krog?

10-årige Amin fra Thisted 
har mistet en fiskekrog i 
græsset, og nu har han brug 
for en ny.

- Jeg er god til at fiske, men 
jeg fanger ikke noget ... hov, 
jeg så lige to fisk, der hoppe-
de, fortæller han.

Amin er sammen med en 
masse andre børn og deres 
forældre på Røde Kors Som-
merlejr i Bulbjerg, og denne 
formiddag er de fleste af lej-
rens deltagere taget på ud-
flugt til en fiskesø i nærhe-
den af Bulbjerghjemmet, 
hvor de bor.

Fisk er der ingen af på bå-
let - men masser af snobrød.

- Jeg tror ikke, jeg har sid-
det ned i dag, siger Fahima, 
10 år, der laver sprælle-
mandshop på stedet.

- Vi har fundet lange grene 
til snobrød. Vi har fanget frø-
er og sluppet dem ud igen. 
Det er rigtig sjovt, fortæller 
hun.

Sommerlejren er arrange-
ret af ”Frivillige for integrati-
on, Røde Kors Thisted”. 

- Sommerlejren er for folk, 
der ikke selv har råd til at ta-
ge på sommerferie, siger Ole 
Krogh, der har været med til 
at arrangere lignende som-
merlejre et par gange tidlige-
re.

Der er 62 med på lejren i 
Bulbjerg i år plus otte frivilli-
ge. Der er 56 sovepladser, og 
resten sover i telt.

- Vi har haft venteliste i 
lang tid, men det er lykkedes 
alligevel at få alle med, der 
gerne ville, fortæller Ole 
Krogh.

Der har været åben tilmel-
ding, og derfor er der også 
kommet nogle fra Fyn, der 
har en anden etnisk bag-
grund end dansk.

- Jeg har boet i Danmark i 
seks år, og det er første gang, 
at vi er på sommerlejr. Mine 
børn er meget glade, siger 
Dilan fra Syrien, der har tre 
børn med - deriblandt lille 
Ivan på kun 40 dage.

Inde på Bulbjerghjemmet 
er nogle afrikanske kvinder 
gået i køkkenet for at tilbere-

de frokosten, deriblandt sø-
strene Grace og Darine Ki-
banzanga fra Congo, der til-
sammen har syv børn med.

- Vi snakker sammen og 
spiser sammen. Det er hyg-
geligt for børnene, siger Da-
rine, der bor i Thisted.

Karina Haagh og hendes 
datter Leah (10) er de eneste 
danskere, der er med på 
sommerlejren foruden de ot-
te frivillige.

- Jeg synes, det er skønt at 
være her. Jeg er god til at 
komme i snak med folk, uan-
set hvilket land de er fra. 
Man kan jo også altid snakke 
lidt engelsk ellers, siger Ka-
rina Haagh.

Karina Haagh fortæller, at 
hun er på kontanthjælp. Ide-
en til sommerlejren kom fra 
en hjemme-hos’er fra kom-
munen.

- Vi havde ikke det vilde, vi 
skulle her i sommer, så jeg 
syntes, det lød godt med fire 
dage på lejrtur, hvor man 
møder en masse andre, siger 
Karina, hvis kæreste også 
deltager i lejren, når han kan 
holde fri fra jobbet.

- Vi har ikke masser af pen-

ge, og hvis vi skulle leje en 
hytte, ville det jo nemt kom-
me op på 3-4000 kroner. Vi 
har snakket om at tage en 
dag til Fårup Sommerland, 
og det har vi søgt midler til.

Leah er lidt forsigtig af na-
tur, men hun har badet i ha-
vebassinet den første aften 
og deltaget i kongespil. Hun 
er fuld af smil.

Karina tænker på, at Leah 
nu også får en oplevelse, 
hun kan fortælle om, når 
hun kommer tilbage til sko-
len efter ferien.

- Det er sådan noget som 
det her, man gerne vil gøre 
for sine børn, siger Karina.

Ole - kan du godt 
hjælpe mig?
FERIETUR: 62 børn og deres forældre deltager i sommerlejren på Bulbjerg-
hjemmet, der arrangeres af frivillige ved Røde Kors i Thisted Snobrødsbagning er en populær aktivitet på sommerlejren, der har mange deltagere med anden etnisk baggrund end dansk. Sommer-

lejren varer fra onsdag middag til søndag middag. Blandt aktiviteterne er i øvrigt boldspil, badning, træklatring, maling på sten, perler, 
bankospil og musik - samt naturligvis en tur til det nærliggende Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld.

Ole Krogh har flere gange før været med til at arrangere sommerlejr for udsatte børnefamilier. Han er også mangeårig spejder og god til 
friluftsliv. Børnene stimler sammen om ham, da han skal hjælpe Amin med fiskeudstyret. I midten Sima fra Syrien.

Karina Haagh og hendes datter, 10-årige Leah, nyder at være på sommerlejr. Karina fortæller, at hendes kontanthjælpsydelse ikke kan 
betale for ret dyre ferieoplevelser - og så var lejrturen til Bulbjerg en god mulighed.

Nogle af drengene - deriblandt Amin - er optaget af lystfiskeriets 
mysterium, men det lykkes ikke rigtigt at fange noget i skovsøen.

Dilan fra Odense har tre børn med på lejren - den yngste er kun 40 
dage gammel og hedder Ivan.

 {Røde Kors Sommerlejr i 
Thisted arrangeres af en 
gruppe frivillige tilknyttet Rø-
de Kors Thisted.

 {Deltagerne har kunnet til-
melde sig fra hele landet.

 {Børn skal have mindst én 
forældre med.

 {Der har i år været venteli-
ste til lejren.

FAKTA
RØDE KORS SOMMERLEJR

 » Vi har haft venteliste i lang tid, 
men det er lykkedes alligevel at få 
alle med.
OLE KROGH, frivillig, medarrangør af Røde Kors Sommerlejr Thisted

HANSTHOLM: Torsdag aften klokken 20.35 stoppede politiet en bilist på Chr. 
Hansens vej i Hanstholm. Det viste sig, at den 25-årige mand fra Thisted ikke 
havde ret til at køre bil.

25-årig bilist uden førerret
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