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Vestervig Klostermølle
Klostermølle er en jordstående hollandsk vindmølle. 
Møllen, der er opført ca. 1860, består af en ottekantet 
overbygning med spåntækning på et grundmuret 
fundament med jordomgang og kælder. Det er en 
relativt lille mølle med et vindfang på 15 meter og 
krøjer manuelt. Møllen fungerer i dag som et lille 
museum. Møllens indretning og historie er beskrevet på 
plancher, der er ophængt uden for møllen.

Klostermøllevej 77, 7770 Vestervig

Agger Tange - Svaneholmhus
Agger Tange med Svaneholmhus er den allersydligste 
spids og indgang til Nationalpark Thy. Landskabet på 
tangen og lige øst for den adskiller sig med laguner og 
strandenge fra naturtyperne i resten af nationalparken.. 
Tangen er kendt viden om på grund af de mange fugle, 
der yngler og raster her. Spættede sæler ses tit på 
bankerne ved Agger Tange. På spidsen finder man et af 
nationalparkens informationshuse – Svaneholmhus.

Aggervej 35, 7770 Vestervig

Fiskerhuset
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.
Der er en særudstilling i annekset, bl.a. om livet i Agger 
og byggeskik i Thy i 1800-tallet. Fiskerhuset blev 
sandsynligvis bygget i 1749, idet dette årstal er 
indskåret i en skabslåge i køkkenet og betragtes som 
husets dåbsattest.

Toftevej 9, 7770 Vestervig

Thinghuset – Jail & Art
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 fængsels-
gård. Arresten fungerede frem til 1949 og har stort set 
stået uberørt hen siden. Malene Schwartz' farfar Otto 
Georg Schwartz, var herredsfoged fra 1907 til 1915. Det 
lille fængsel er i dag et museum. Forhuset er indrettet 
til kunstudstilling for lokale kunstnere.

Klostergade 36, 7770 Vestervig

Vestervig Kirke
Vestervig kirke er Nordens største landsbykirke. 
Grunden til at kirken er så stor, er at den oprindelig var 
en klosterkirke til det forsvundne Vestervig Kloster. 
Kirken har et kanonisk solur, som der kun findes 2 
tilsvarende af i hele Europa. Til Vestervig kirke knytter 
sig sagnet om Liden Kirsten og Prins Buris, en ulykkelig 
kærlighedshistorie. Det er stadig skik, at brude lægger 
en buket på den grav, hvor man mener parret ligger.

Klostergade 1, 7770 Vestervig

Æ Beeshus
I den lille kampestensbyggede og spåntækte bygning, 
hvor kreaturerne engang søgte ly, findes nu en smuk 
plancheudstilling, der omhandler emner, man kan se i 
den nærmeste omegn: Den store byhøj fra jernalderen 
ved Vestervig Kirke med sine hustomter og 
brolægninger. Vestervig kirke og kloster før og efter 
reformationen, fra augustinermunke til herremænd og 
studedrift, samt landskab og dyreliv i dag.

Klostermøllevej 79, 7770 Vestervig

De Sorte Huse
I Agger findes en samling af karakteristiske træhuse, 
hvis historie er knyttet til kystsikringen. “De Sorte Huse” 
var arbejdsplads for Vandbygningsvæsenet i 
begyndelsen af 1900-tallet. 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”. 

Helmevej 1, 7770 Vestervig

Lodbjerg Fyr
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. Lodbjerg Fyr blev i 2019 restaureret 
og har en flot udstilling med fyrets historie fra 
byggeriets begyndelse til i dag.             

Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig

Lodbjerg Kirke
Lodbjerg kirke, smukt og ensomt omgivet af skov og 
klitter, er Danmarks mindste middelalderlige 
landsbykirke. Kirken er sandsynligvis blevet opført 
mellem 1490 og 1540. Ved kirkens vestgavl er en 
klokkestabel i tømmer. Kirken har to sengotiske 
kalkmalerier: Maria som himmeldronning og 
kobberslangen i ørkenen. Kirken skal være flyttet to 
gange, mens sogneboerne veg for sandflugten.

Lodbjerg Kirkevej 1, 7770 Vestervig


