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Hvis man definerer en billedsten som en udsmykket 
sten uden skrifttegn, så findes Danmarks eneste 
billedsten fra vikingetiden i våbenhuset til Hørdum kirke.
Stenen blev fundet i 1954 ved gravningen af 
fundamentet til et nyt kirketårn. Den lå med billedsiden 
nedad som tærskelsten til en trappedør.  4 min (4,4 km)

Skyum Bjerge er et meget bakket landskab, der når en 
højde af 47 meter og udgør en del af Limfjordskysten 
ned mod Vilsund. Kløfter og dale er skabt ved 
smeltevandets erosion i slutningen af sidste istid. Fra 
det opdyrkede land går man gennem en mager 
granskov frem til en uforlignelig udsigt over den milde 
fjord. Et kort stykke græsbevokset forland danner 
overgang til et par meter sandstrand, der tager imod 
Limfjordens stille bølgeskvulp. På stranden har man 
smukke udsigter til både flade, rørbevoksede 
strandenge og gamle, stejle kystskrænter fra 
stenalderhavet. 8 min (7,1 km)

Vildsundbroen er en klapbro, opført i 1939 af Thisted 
Amt. Kong Christian d. X. indviede broen. Den er 381 m. 
lang og består af 6 fag, hvoraf den ene er klapbroen.

7 min (5,7 km)

1t. 4min. – 57,1 km.

Skyum Bjerge
43,8 km

Bjergvej 2 
7752 Snedsted

Midtthy

Vildsundbroen
38,9 km

Ved Stranden 7 
7700 Thisted

Hørdumstenen
46,5 km

Thorsvej 25A 
7752 Snedsted

thynatur.dk



Sjørring Volde er et af Danmarks mest imponerende og 
velbevarede borg-anlæg, et såkaldt motte anlæg, 
bestående af en kvadratisk midterbanke, motten, 
omgivet af grave og volde. Banken rejser sig 7,5 m. over 
gravens bund, der nu er planeret helt flad. Gravens 
ydersider er indtil 9 m. høje.

Stenen er af typen “larvikit”, som stammer fra 
Larvikområdet i Sydnorge, og er kommet til Danmarks 
under istiden. Eksperter vurderer, at Hundborgstenen 
vejer omkring 170 tons, eller hvad der svarer til ti 
busser. Det gør Hundborgstenen til landets sjettestørste 
sten og den tredjestørste i Jylland, kun overgået af 
Mørupstenen ved Herning (500 tons) og Dynen ved 
Frederikshavn (270 tons 3 min (3,6 km)

Ved grænsen mellem klitlandskab og dyrket land ligger 
Faddersbøl Mølle. Møllen er bygget i 1859 og en af de 
få bevarede, gamle møller i Thy. Faddersbøl Mølle er en 
såkaldt hollandsk mølle. Inde i møllens kælder kan man 
i sommermånederne se en plancheudstilling. Her fortælles 
om natur og landskab, mølle- og kulturhistorie.

7 min (6,0 km)

Skulpturhaven i Svankjær i Thy grænser lige op til 
Nationalpark Thy og er med sine 11.000 m2 og altid 
over 200 skulpturer ude og inde nok at finde blandt de 
største i Nordjylland. Den er oprettet af billedkunstner og 
skulptør Kirsten Barlit og arkitekt Jørn Bojer Snejstrup. 
Haven omkranser Den gamle Skole, som Jørn Snejstrup 
på usædvanlig flot vis har restaureret, så huset i sig selv 
er et besøg værd. 14 min (13,1 km)

I Bolsjemuseet drejer alt sig om verdens sødeste 
fristelse. I museet kan man lære om alt, hvad der er 
værd at vide om bolsjets historie, tradition og 
fremstilling. Her finder gæsterne en mængde 
spændende genstande forbundet til bolsjets historie. 
Dertil hører også en lille bolsjekogeri, hvor man oplever, 
hvordan håndlavede bolsjer blev fremstillet for hundrede 
år siden. 3 min (2,2 km)

Hassing Galgebakke er en højgruppe på otte bevarede 
gravhøje fra bronzealderen. Gravhøjene er fredet og 
privatejede, men der er offentlig adgang til fods. Kløften 
gennem to af højene skyldes formentlig gravrøvere, der 
på et tidspunkt har søgt efter guld i gravene. 
Galgebakken er placeret på et markant bakkedrag og 
ligger omkring 58 m over havet. Fra højene er der en 
vidtstrakt udsigt over det meste af Sydthy – fra havet og 
klitterne med Lodbjerg Fyr i vest, over Ove Sø til 
Limfjorden og Mors i øst. Landskabet er bakket og 
frodigt, og man kan se middelalderkirker og mange 
gravhøje. 12 min (10,6 km)

Stort galleri, der arrangerer skiftende kunstudstillinger 
med værker af mindst 10 forskellige kunstnere.
Galleriets slogan er ”Thy til kunsten bringer kunsten til 
Thy”, og de udstillede kunstværker er unika værker 
skabt af kunstnere, der kommer fra hele Danmark. Der 
udstilles bl.a. malerier af 5 forskellige billedkunstnere, 
bronzeskulpturer, keramik og brugskunst. 6 min (4,5 km)
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