
Hanstholm
JUST
ANOTHER
CONCRETE PROJECT
OUT WEST
Bunkermuseet
Hanstholm

Thy
(38 km)

Opdag mere om alle de 
spændende steder  i THY 

på vores hjemmeside!

Folder 4



Hanstholm Havn
Hanstholm Havn er Danmarks førende konsum-
fiskerihavn og huser Danmarks største fiskeauktion. 
Auktionen er et besøg værd og man bliver let 
imponeret af de store forhold og den hurtige, effektive 
forretningsgang. Havnen, der utvivlsomt er Hanstholms 
pulserende hjerte, er et godt sted for en spadseretur.  
Her er frisk luft, god udsigt, rare fiskere og en travlhed, 
der ellers kun mærkes i større handelsbyer.

Auktionsgade 39, 77300 Hanstholm

Havhaven - Kunstbygningen
Havet og himlen dominerer landskabet oppe ved 
Kunstbygningen inde i havnebugten mellem 
forbjergene Helshage og Roshage. Her i havnebugtens 
midte ligger den hvide kunstbygning på en åben 
bakketerrasse frit og højt hævet over havn og hav med 
vid udsigt over de 3 have Vesterhavet, Nordatlanten og 
Skagerrak. Mod syd og øst har terrænnet form af en 
lavning, hvori en vild have gror idyllisk og frodig.

Roshagevej 20, 7730 Hanstholm

Hanstholm Fyr
Hanstholm Fyr blev bygget i 1842-43 tæt ved Hansted 
Kirke højt på Hanstholmknuden. Syd for fyret blev 
en bolig til fyrmesteren opført, og den tilhørende have 
er en herlig, læ fyldt plet, hvor de besøgende kan tage 
et hvil og spise den medbragte mad. Fyrtårnet er 23 m 
højt, og takket være den høje beliggenhed sender fyret 
lyset ud i en højde på 65 m over havet. Fra fyrtårnet er 
der vid udsigt over den nordlige del af nationalparken.

Tårnvej 7-23, 7730 Hanstholm

Vigsø Båke
Vigsø Båke er et af de i alt 23 sømærker, som 1884-85 
blev opført langs Jyllands vestkyst. I sin tid hjalp 
sømærkerne sømænd på havet med at bestemme 
deres position. Sømærkerne, som hedder båker, har 
forskelligt udseende og var som sådan også tegnet ind 
på de gamle søkort. De kan have cirkelformede toppe, 
trekantede, firkantede eller timeglasfigur. Båkerne er 
bygget i træ og er op til 12 meter høje. 

Krægpøtvej, 7730 Hanstholm

Vigsø Batteri
Batteriet ved Vigsø, som er en del af  
fæstningsanlæggene fra Anden Verdenskrig, bestod af 
fire 10,5 cm kanoner, en observationsbunker til 
ildledelse, antiluftskyts, mandskabsbunker og 
maskingeværstillinger. I dag er nogle af batteriets 
bunkere næsten dækket af havet. Bunkerne er kendt 
fra “Olsenbanden i Jylland”. Den ene bunker udgjorde i 
filmen indgangen til bunkerkomplekset ”246/312-3”.

Redningsvejen, 7730 Hanstholm

Bunkermuseum Hanstholm
På Bunkermuseum Hanstholm kommer man tæt på 2. 
Verdenskrig i den stærkeste tyske fæstning i Danmark.
Museets enorme bunker var hjem for 90 tyske soldater, 
men rummede også en af de enorme 38 cm-kanoner. 
Flere af bunkerens rum er ført tilbage, så man kan 
fornemme, hvordan soldaterne levede. I andre rum 
findes spændende særudstillinger. Hele sommeren kan 
der køres med ammunitionstoget.

Molevej 29, 7730 Hanstholm

Sårup Udsigtsplatform
Sårup Udsigtsplatform giver en fantastisk udsigt 
over Hanstholm-reservatet, der er Danmarks største 
samlede naturfredning på cirka 65 km². Det er et 
storslået landskab med udstrakte klitheder ud til 
Vesterhavet. På en vindstille aften eller tidlig morgen vil 
man føle sig fuldstændig hensat til tidligere tider, når 
flere hundrede krondyr uforstyrret græsser i solned-
gangen. Der lever op mod 500 krondyr i reservatet.

Sårupvej 62, 7730 Hanstholm

Sårup Fugletårn
Her fra kan man i sensommeren se op mod 400 dyr 
samlet i flok i klitterrænet ud for tårnet. I brunsttiden, 
når de store hjorte har samlet hver deres rudel (flok) af 
hinder og kalve, som de nidkært vogter over, splitter 
flokken op. Hvis man kommer i brunstsæsonen og står i 
tårnet en vindstille aften omkring solnedgang eller en 
tidlig morgenstund ved solopgang, kan man opleve, at 
pladshjortene og markere revir. 

Sårupvej 62, 7730 Hanstholm

Isbjerg
Når Isbjerg er besteget og blikket vendes ud over de 
fantastiske åbne vidder, vil det stå lysende klart, hvorfor 
Hanstholm Vildtreservat kaldes Danmarks største 
vildmark. Heroppe på toppen står man 56 meter over 
havets overflade og har frit udsyn over Danmarks 
største samlede klithede på i alt 40 km2. Man kan se 
havet og kan måske se krondyr, og traner – eller fiske-
og havørne på en heldig dag.

Hindingvej 45 , 7730 Hanstholm


