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Doverodde Købmandsgård
Doverodde Købmandsgård er et kulturcenter, der både 
værner om historien og alligevel altid er i udvikling. Der 
er cafe, udstillinger og koncerter. Der er en bro i vandet, 
som bliver brugt til havkajak, Limfjordssafari og andre 
vandaktiviteter. Købmandsgården har selvfølgelig en 
høkerbutik, som har fået et facelift og på de originale 
hylder, finder du også de mest moderne og lækre 
delikatesser fra både Thy og andre områder i Danmark.

Fjordstræde 1, 7760 Hurup

Statens Museum for Kunst i Thy
SMK Thy er en del af Statens Museum for Kunst –
Danmarks nationalgalleri. På museet bliver du inviteret 
til at opleve og udforske kunsten gennem udstillinger, 
omvisninger og arrangementer. Du bliver vist både nye 
kunstværker samt video- og lydværker fra SMK’s 
samling i udstillinger, udvalgt med særligt henblik på 
lokalområdet og omgivelserne. SMK Thy har adresse 
på Doverodde Købmandsgård.

Fjordstræde 1, 7760 Hurup

Ydby Hede - Oldtidshøjene
Oldtidskirkegården på Ydby Hede er landets største 
gruppe af bronzealderhøje med i alt 49 stk. Tag en 
travetur rundt i området blandt højene, der strækker 
sig helt ned til den del af Limfjorden, der hedder 
Skibsted Fjord. Prøv også at forestille dig det betagende 
syn af Knud den Stores 1.000-tallige flåde, der lå 
forankret her, inden den skulle drage på togt mod 
England. 

Kammergårdsvej 34B, 7760 Hurup

Jættestuen Lundehøj
Thys eneste bevarede jættestue ligger lidt nord for 
Heltborg mellem hovedvejen og fjorden. Jættestuerne 
er bygget i bondestenalderen omkring 3.200 år før 
Kristi fødsel. Navnet fik de langt senere, da man sagde, 
at de kæmpestore jætter havde bygget de store 
stenkamre. Modsat hovedparten af gravhøjene er er 
jættestuerne bygget med en indgang, så gravkam-
meret kunne bruges som begravelsesplads i mange år.                           

Oddesundvej 211, 7760 Hurup

Heltborg Mølle
Heltborg Mølle er en jordstående hollandsk vindmølle. 
Møllen, der er opført i 1875, består af en ottekantet 
overbygning med spåntækning på et grundmuret 
fundament med jordomgang og kælder af kampesten. 
Møllen har tre lofter over kælderen. Hatten er løgformet 
og beklædt med pap. Vingerne har hækværk til sejl og 
er forsynet med et udvendigt hejseværk. Det er en 
relativ lille mølle, der krøjes manuelt med svans. 

Landevejen 77, 7760 Hurup

Heltborg Museum & Jernaldergård
Utraditionelt er museet endnu med sin kombination af 
et lokalmuseum og et kunstmuseum, hvor folk langvejs 
fra kommer for at se Jens Søndergaards malerier. 
I over 25 år har museets ansatte og frivillige bygget og 
udviklet på en rekonstrueret jernaldergård bag museet. 
Jernaldergården er baseret på et fund fra lokalområdet 
fra omkring Kristi fødsel. I jernaldergård arbejdes der 
med jernalderens mad og håndværk.

Skårhøjvej 15, 7760 Hurup

Hurup By
Hurup er den næststørste by i Thy. Byens historie er ikke 
lang, men til gengæld kan byen prale af en forrygende 
udvikling. Sidst i 1800-tallet var Hurup en ydmyg 
samling småhuse, men i 1882 kom jernbanen! Den blev 
anlagt med stationsbygning i Hurup, og herefter er 
byen vokset med stormskridt. Hurup er Sydthys 
hovedstad, og det perfekte sted for en hyggelig     
shopping tur for hele familien, i byens over 50 butikker.

Bredgade 115, 7760 Hurup

Ashøje Udsigtstårn
Ashøje er med sine 93 meter Thys højeste punkt.
Fra udsigtstårnet på Ashøje kan du nyde det storslåede 
vue over Vesterhavet og Limfjorden, ja endda helt til 
Mors. Og herfra kan du tælle hele 17 af Sydthys kirker. 
Husk at tage kameraet med, for denne udsigt glemmer 
du aldrig. I plantagen nedenfor udsigtstårnet ses også 
"Den Frie Talerstol", udført i granit af kunstneren Knud 
Højrup.

Ashøjgade 47 , 7760 Hurup

Trolden Ask fra Ashøj
Oppe på højen Ashøj gemmer der sig en trold i skoven. 
På et hemmeligt sted, midt i en lysning, sidder trolden 
Ask fra Ashøj med en sten i den ene hånd og en pind i 
den anden. Gennem en skattejagt af spor i skoven, kan 
du finde frem til, hvor Ask sidder. Ask er den ottende 
trold i en række af 10, som kunstneren Thomas Dambo 
opførte i Danmark i 2020 som en del af Den Store 
Troldefolkefest. 

Ashøjgade 47 , 7760 Hurup


