1: Løkken strand og moleleje
Løkken Strand karakteriseres af de hvide badehuse (om
sommeren), fiskekutterne og molen. Der er 6 kuttere, som
lander fisk, når vejret tillader det. De trækkes op på stranden ved ophalerspillet. Molen er oprindeligt indviet i 1931
og undergår i 2014-2015 en omfattende renovering.

Løkken-Furreby

2: Kystfiskerimuseet
Det tidligere redningshus er nu indrettet som et lille museum for kystfiskeri og redningstjeneste. Kystfiskeriet i Løkken kulminerede i årene 1880-1960.
3: Tjærepladsen
Midt i klitten ses resterne af den gamle tjæreplads, hvor
fiskerne førhen tjærede garn og tovværk, så de kunne holde til det barske og salte hav.

Kløversti
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Blå rute 5 km
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4: Løkken Kirke
Opført i 1898 i nygotisk stil efter tegning af arkitekt Axel
Møller. Hidtil havde Løkkenboerne benyttet den middelalderlige Furreby Kirke, men befolkningstilvæksten i Løkken
sidst i 1800-tallet førte til opførelsen af Løkken Kirke.
5: Bunkers fra 2. Verdenskrig
På stranden ses en lille by med bunkers, som er skredet
ned fra klittoppen siden 2. Verdenskrig. Klitten rummer
stadig skjulte bunkers, men i takt med, at kystlinjen langsomt rykker mod øst, vil de blive blotlagt.
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6: Udsigt fra klittoppen
Ved toppen af trappen er der en glimrende udsigt over hav
og land. Mod syd ses Løkken, og mod øst skimtes Børglum
Kloster. Mod nordvest ses Furreby Kirke fra 1200-tallet.
7: Løkken gamle jernbanestation
Strækningen Hjørring-Løkken-Aabybro blev indviet i 1913
efter længe næret ønske fra Løkkenboerne. Om sommeren
bragte jernbanen titusinder af badegæster til byen. I takt
med privatbilismens vækst aftog trafikken, og i 1963 blev
banen nedlagt.
8: Smørkræmmerens pakhus
Den imponerende bygning blev opført i 1862. En håndfuld
huse i Løkken vidner om den omfattende skudehandel med
Norge, som tog sin begyndelse allerede i 1700-tallet og
kulminerende midt i 1800-tallet.
På torvet blev skudehandler Asps gård i 1895 ombygget til
Løkken Badehotel.
Smørkræmmerens pakhus rummer nu bl.a. Løkken Bryghus.

BLÅ KLØVERSTI som starter på Løkken Torv og fører
til Furreby mod nord. Man passerer fiskekutterne på
stranden, kystfiskerimuseet, de tyske bunkers og flere
andre seværdigheder.
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Ruten er mest flad, men der er også mindre bakker.
Underlaget er fast i byområderne, men naturstierne
præges af løst sand. Længst mod nord er der en stejl
trappe.
Ruten kan også følges på endomondo.com, hvor den
hedder ”Kløversti, Løkken, 5 km”.
Prøv også GRØN KLØVERSTI, der er en rundtur i
bymidten og RØD KLØVERSTI til Nybæk Plantage.
Løkken Turistbureau
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Følg ruten på Endomondo.com ”Kløversti Løkken 5 km.”
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