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Fiskerhuset i Agger er et fredet hus, som beretter om 
Aggers historie, levevilkår og byggeskik på Vestkysten. 
Huset emmer af atmosfære i de små lavloftede rum.
Særudstilling i anneks, bl.a. om livet i Agger og 
byggeskik i Thy i 1800-tallet.                    3 min (0,8 km)

Lodbjerg Fyr er bygget i 1883 af smukke granitsten fra 
Bohus, der blev sejlet fra Sverige til Danmark. Fyret er 
35 m højt og en lille bitte smule skævt, da man under 2. 
verdenskrig forsøgte at grave en tunnel fra fyret til en 
bunker bagerst i fyrhaven. I klart vejr er udsigten fra 
fyrtårnet storslået. Du kan se til Limfjorden mod syd, 
langt ind i landet mod øst og lade blikket glide 
over uspoleret natur mod nord. Lodbjerg Fyr blev i 2019 
restaureret og har en flot udstilling med fyrets historie fra 
byggeriets begyndelse til i dag.             14 min (8,8 km)

Lodbjerg kirke, smukt omgivet af skov og klitter, er 
Danmarks mindste middelalderlige landsbykirke. Det 
kan ikke angives med sikkerhed, hvornår kirken er 
bygget. Det sandsynligste er, at kirken er blevet opført i 
slutningen af 1400-tallet eller begyndelsen af 1500-
tallet. 6 min (2,7 km)

41 min. – 26,3 km.
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Thinghuset er opført i 1833 med 4 fængselsceller, 
retslokale og bolig til arrestforvareren. Arresten er ca. år 
1900 udvidet med yderligere 4 celler og en 
fængselsgård. Arresten fungerede frem til 1949 og har 
stort set stået uberørt hen siden. Malene Schwartz`s
farfar Otto Georg Schwartz, var herredsfoged fra 1907 til 
1915. Det lille fængsel i Vestervig er i dag et 
museum. Forhuset er indrettet til kunstudstilling for 
lokale kunstnere.

Vestervig kirke er Nordens største landsbykirke. Den var 
oprindelig en klosterkirke. Kirken har et kanonisk solur, 
som der kun findes 2 tilsvarende af i hele Europa. 
Derudover er der et orgel med 52 stemmer, som kan 
opleves ved de mange kirkekoncerter. Til Vestervig 
kirke knytter sig sagnet om Liden Kirsten og Prins Buris, 
en ulykkelig kærlighedshistorie.             2 min (1,3 km)

Æ Beeshus er en gammel kostald, som i sin tid blev 
brugt som ly for kvæget. Indenfor er der en udstilling om 
Vestervigs historie fra klostertiden, om byhøjen, naturen, 
kulturen og det fælles samspil. Der er desuden en 
oversigtstavle over områdets øvrige seværdigheder.

1 min (0,1 km)

Vestervig Klostermølle er en hollandsk vindmølle, opført 
i 1850. Den er oprindeligt bygget som kornmølle.
Driften ophørte i 1960. I 1964 frededes Klostermøllen 
og i 1965 købte Vestervig Håndværker- og 
Borgerforening møllen for at bevare den som 
kulturminde. Den er færdigrestaureret i 1992 og 
fungerer i dag som et lille museum.      1 min (0,5 km)

Pakhuset er et tidligere kornpakhus nær indsejlingen til 
Limfjorden. Det er bygget omkring 1850. Pakhuset blev 
restaureret i 1999 og er siden blevet anvendt som kunst 
og kulturcenter. Pakhuset Krik vil hele sommeren have 
særudstillinger og faste udstillinger. 3 min (2,2 km)

Det er et fredet naturområde og fugle reservat og udgør 
den sydligste del af Nationalpark Thy. Omkring Agger 
Tange er der et rigt natur- og fugleliv. Når man sejler 
med færgen fra Thyborøn til Agger Tange, vil man ofte 
have mulighed for at iagttage den spættede sæl.

5 min (5,0 km)

I Agger finder man en samling af 
karakteristiske træhuse, hvis historie er knyttet til 
kystsikringen. “De Sorte Huse” var arbejdsplads for 
Vandbygningsvæsenet i begyndelsen af 1900-tallet. 
Vandbygningsvæsenet havde forskellige værksteder i 
husene, og herfra blev materialer kørt på jernbane ud til 
de 29 høfder, der blev anlagt dengang for at begrænse 
havets nedbrydning af kysten.
I dag er De Sorte Huse ramme om forskellige kulturelle 
arrangementer i løbet af året, og her finder man også en 
udstilling om byens og kystfiskeriets historie. Derudover 
finder du også et “madpakkehus”.            6 min (5,0 km)
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