
solgt videre. Kystfiskeriet 
var risikabelt og udsat for 
naturens kræfter.

Her til højre ses rednings-
stationen fra strandsiden. 
Det lille redningsmuseum 
er ret interessant at se på. 
Det er godt nok ikke stort, 
men der er en god forkla-
ring at finde på det man 
kan se på derinde.

Käte Lassens hus
Herover ser jeg ned over 
Käte Lassens hus (et lille 
museum med en del udstil-
lede billeder) og ned over 
Stenbjergs vestligste del 
ud mod stranden. Fo-
toet er taget oppe ved en 
bunker, som man kan gå 
ind i og der er opstillet en 
kikkert inde i bunkeren, så 
man kan se ud over havet 
derfra.
Berta Katharina Lassen el-
ler Käte Lassen (7. februar 
1880 – 22. december 1956) 
var en tysk kunstmaler fra 
Flensborg. Käte Lassen var 
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tiltrukket af menneskene 
på den danske vestkyst 
og tog næsten hver eneste 
sommer ophold i Klitmøl-
ler og Nørre Vorupør og 
senere i Stenbjerg.

Stenbjerg Klitplantage
Herunder er et blik på 
skoven som Istrupvej går 
igennem.
Det er ikke træer, som vi er 
vant til her omkring Her-
ning.
Meget fyr og forkrøblet 
pga. vestenvinden.
Istrupvej, som jeg befinder 
mig på er også en del af en 

af de mange cykelruter der 
er i Thy.
I en vandretursfolder for 
Stenbjerg står bl.a. følgen-
de om Stenbjerg Klitplan-
tage:
Anlægget af Stenbjerg Klit-
plantage blev påbegyndt i 
1895, og det foregik i grove 
træk ved at man ”rullede 
et bjergfyrtæppe” ud over 
landskabet. Efterhånden 
som bjergfyrren dannede 
værn mod vind og frost, 
kunne man bringe andre 
træarter som sitkagran, 
ædelgran, skovfyr og eg 
ind under dens beskyt-
tende vinger.
I 2004 blev plantagen ramt 
af den værste skovbrand 
i mands minde. Branden 
hærgede i 2 døgn og rase-
rede omkring 150 hektar 
skov.

Vorupør Gl. kirkegård
Efter en tur fra Istrupvej ad 
Kalkværksvej, Nørhå, og 
Tyskebakken til Fadersbøl 
og ind mod Vorupør ved 
Kapelvej, øst for kystvejen 
ved Nr. Vorupør, kom jeg til 
fiskerlejets gamle kirkegård 
og den nedlagte kirke, som 
er efterladt som et kapel. 
Det er våbenhuset der står 
tilbage og kirkegården 
er blevet brugt en del år, 
men er dog nu ved at gå i 
forfald, selvom der stadig 
er en del gravpladser, der 
bliver holdt vedlige.
I 1878 opførtes en kirke øst 
for Nr. Vorupør, hvor den 
gamle kirkegård nu ligger, 
og hvor våbenhuset fra den 
senere nedrevne kirke an-
vendes som kapel. Kirken 
havde plads til 150 sogne-
børn, men blev i de følgen-
de årtier for lille på grund 
af befolkningstilvækst, og 
derfor byggede man i 1902 
en ny kirke. (Oplysninger 
fra Nationalpark Thy).
Det ser ikke ud som jeg er 
vant til at se kirkegårde her 
på egnen, men der er også 
nogle meget mere barske 
forhold i Thy.
 
Der er i oktober 2016 
udgivet en bog om kirken 
herover


