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At opleve landskabet og kulturen i Thy, var særlig vigtigt for os, da den både bogstaveligt og 
metaforisk ligger så langt fra vores hverdag i København som det er muligt. Det er et af de 
barske steder i Danmark, hvor landskabet og klimaet i den grad har præget livet og kulturen ig-
ennem tiden og stadig gøre det. Undervejs på studieturen, undersøgte vi hvordan fortællingerne 
om et sted bliver til, og skaber en forståelse af og viden om det danske landskabs tilblivelse; på 
geologien og landskabet, på kulturspor og aftryk i landskabet – og transformationer over tid. 

Vi besøgte gamle fiskerlejer og besøge nyere landskabsprojekter der peger ind i fremtiden. 
Det følgende er vores betragtninger fra turen, vi håber de kan være til inspiration for andre. 

Tusind tak til DL for økonomisk støtte til turen.



Program

DAG 1

Snedsted
Hanstholm Vildtreservat: Steen Høyer og Anders Abraham, 12 punkter i landskabet.
Nr. Vorupør: Vesterhavsgade, som øeder ned mod landingspladsen, fiskerlejets 
hjerte. Nogle af landingspladsens pakhuse bruges stadig og vidner om fiskerlejets 
historie. Nyt Nationalparkcenter – Loop og SLA. Der etableres en trædesten som er en 
bygning, der bygges ind i en klit midt i Vorupørs ”centrum” – et stenkast fra Vorupør 
Landingsplads. Havnebad – Preben Skårup Arkitekter.

DAG 2

Thisted: - Cold Hawaii inland Spektrum og Norrøn: Streger i landskabet blandt an-
det ”Den blå løber”. Cold Hawaii består af en række projekter / nedslag i og omkring 
Thisted.
Lodbjerg fyr: Gåtur ved Lodbjerg Fyr og evt. frokost her. Genåbnede i maj 2019 efter 
en gennemgribende restaurering - som en trædesten til den mageløse natur udenfor.
Agger + Thyborøn: Tangen, byen, vandet. 
Struer: Havneprojekt.



1. Agger Tange
2. Agger By
3. Krik
4. Ørum Lake and Flade Lake
5. Lodbjerg church
6. Lodbjerg Fyr
7. Lyngby
8. Stenbjerg
9. Stenbjerg Landingsplads
10. Nr. Vorupør

11. Vorupør Gl. kirkegård
12. Ålvand Klithede
13. Faddersbøl Mølle
14. Egebaksande og Sjørring Sø
15. Tvorup Kirkeruin
16. Tvorup Klitplantage, Gryden
17. Thagaards Plantage
18. Bøgsted Rende
19. Vangså Klithede
20. Klitmøller

21. Nystrup Plantage
22. Vandet Sø og Klitplantagerne
23. Nors Sø
24. Isbjerg
25. Tved Kirke
26. Hanstholm Vildtreservat
27. Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm
28. Hanstholm Havn
29. Museumscenter Hanstholm
30. Første Batteri og Atlantvolden

Oversigtskort 

THISTED

HANSTHOLM 
VILDTRESERVAT

LODBJERG FYR



Hanstholm Vildtreservat
Steen Høyer og Anders Abraham, 

12 punkter i landskabet

Vi ankommer til Hanstholm vildtreservat i solen. Omkring ankomstpladsen ligger store 
aluminiumsskulpturer spredt. Podierne, som er tegnet af tegnet af Steen Høyer og Anders 
Abraham som en del af programmet ‘Steder i Landskabet’, er afrundede skulpturer i etager, 
med en overflade, som skiver der er presset t t sammen. Former af lag i to retninger. De tolv 
podier, som er placeret på en sti rundt i landskabet, iscenesætter mødet mellem de karakter-
istiske møder i landskabet.

Grænsen mellem skoven - plantagen som blev plantet i 1902 for at holde på flyvesandet, 
klitlandskabet som spænder ud mellem plantagen og Vesterhavet, og et sø-landskab hvor 
jordens geologiske lag, er blevet synelige, efter mange års forskydning i den vertikale akse. 
Podierne er blevet varme i solen, og de indbyder helt naturligt til små ophold på den lille tur 
på 1,5 km rundt i området.



Hanstholm Vildtreservat
Steen Høyer og Anders Abraham, 

12 punkter i landskabet



Nr. Vorupør
Nyt Nationalparkcenter

Stenbjerg Landingsplads

Vesterhavsgade, som øeder ned mod landingspladsen, fiskerlejets hjerte. Nogle af 
landingspladsens pakhuse bruges stadig og vidner om fiskerlejets historie. Nyt Na-
tionalparkcenter – Loop og SLA. Der etableres en trædesten som er en bygning, der 
bygges ind i en klit midt i Vorupørs ”centrum” – et stenkast fra Vorupør Landingsplads. 

De hvide redskabshuse fra tiden, hvor der blev drevet kystfiskeri fra stranden



Glade landskabsarkitekter i miljø.



Lodbjerg fyr

Fredagens første programpunkt var en tur til Lodbjerg. Lodbjerg Hede og Klitplantage ligger i 
Nationalparkens sydlige del, og Lodbjerg Fyr, der fra Plantagens vestligste del rejser sig over 
de forblæste nåletræer, var udgangspunktet for vores formiddagsvandring. 

Fyret, der blev opført i 1883, blev i 2019 renoveret og har i dag en fin lille udstilling, en café 
drevet af frivillige og nye flotte shelters til både større og mindre grupper. Fra fyret fulgte vi 
én af de afmærkede vandreruter nordpå over klitheden til udsigtspunktet Penbjerg, hvorfra vi 
drejede sydpå langs stranden tilbage mod fyret. 

På stranden ved Lodbjerg kan man næsten glemme at man ‘bare’ spadserer rundt i Danmark 
en kilometer eller to fra caféens kringle og den dejligt varme bil. Her kan man føle sig lille på 
den bredde forblæste strand. På den ene side arbejder vesterhavet utrætteligt og uforstyrret 
af høfder, og på den anden tårner en spektakulær kystskrænt højt over ens hoved.



Agger Tange 

I Agger besøgte vi de sorte huse, som har huset vandbygningsvæsnet under deres arbej-
de med kystsikringen af Agger.  i et af husene kunne man læse om både den kulturelle og 
landskabelige udvikling af området, som vi selv fik syn for da vi tog turen ned af Agger tange 
over Thyborøn kanal, og kørte langs Harboøre tange. 

På Stranden i Agger blev vi næsten blæst bagover af vinden, og søgte ly i klitterne,  der vidner 
om den evige sandflugt og et område der er i konstant forandring. Klitterne ændre sig, bliver 
størrer, forsvinder ind i landet, og bliver nedbrudt. 

Landskabet bærer præg af mennesket kamp for at styre en ustyrlig natur, og at skabe levest-
eder på trods. Med diger og høfder, og beplantning forsøger man at sikre byerne og kystlin-
jen, og det skaber et specielt kulturlandskab, som er svært at forstå i øjenhøjde. På stranden i 
Thyborøn, mærkede vi selv på en badetur hvordan høfderne er med til at skabe et muligheds-
rum, selvom de er radikalt ændrer strandens udseende. Kystbeskyttelsen af Vestkysten er et 
evigt projekt, og en kamp mod naturen.



Struer 
Havneprojekt

Havneprojektet i Struers primære formål er at sikre byen for stormflod, og på samme tid lede 
regnvandet fra byen ud i havnen.

Struer ligger med sin placering ud mod Limfjorden, udsat for vind og vejr. Byen ligger på et 
skrånende terræn, adskilt fra havnen af jernbanesporet, der ligger som en fysisk og mental 
barriere. Ved havnen skaber Brobuerne en fysiske åbning og forbindelse mellem by og havn, 
og det er her havneprojektet udfolder sig – på den en og den anden side af brobuerne.  
Projektet forbinder midtbyen og havnen, og gågadens belægning fortsættes som byens 
gulv på havnepladsen – som en samlende flade af granitter. De 3 passager der leder livet fra 
gågaden mod havnen, leder på samme tid vandet fra byen mod havet.

Projektet består af en stormflodskant, der tegner sig som en bølges bevægelse mod bredden. 
Stormflodskanten sikrer byen mod oversvømmelse, og kanterne indgår som en naturlig del af 
pladsen og skaber mulighed for ophold. Kantens bølgede form hjælper til at sænke farten for 
trafikken. På den ene side af brobuerne, ud mod vandet, ligger havnepladsen som et åbent 
rum, der kan indtages efter behov. Med plads til både havnefesten - og hverdagen. Mod 
havnekanten skaber trædæk opholdsmuligheder og nærhed til vandet. Skjult bag brobuerne 
gemmer sig Lydens have. Her danner regnvandsbede et mere intimt og lukket rum.
Lyskunst i brobuerne forstærker overgangen mellem by og havn – med Brobuerne som porten 
mellem de to sider.
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