Vandretur
Løkken
- Den historiske midtby
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Rundtur på ca. 2,7 km
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1 og 8: Løkken Miniby
Minihusene er opført på det arbejdende værksted i Vendelbogade (1). Husene er opført af rigtige små mursten og
teglsten i målestok 1:10. Minibyen viser Løkkenhuse omkring år 1900. (8)
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2: Løkken Museum
Løkken Museum skildrer skudehandlens historie og udviklingen frem til nutidens ferieby. I museumshaven er opstillet
et af Løkkens karakteristiske badehuse med en udstilling
om badelivets historie i Løkken.
3: Tjærepladsen
Her tjærede fiskerne i gamle dage deres redskaber, så de
ikke rådnede op. Tjæren blev opvarmet i gruekedlen, og
garn og tovværk dyppet i den flydende tjære. Herefter blev
det hængt til tørre på stativerne.
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4: Vandtårnet
Det karakteristiske vandtårn i Løkken blev opført i 1917 og
kunne rumme 140.000 liter vand. Ved siden af vandtårnet
står solhvervssøjlen, som blev opført i 2004 af den lokale
kunstner Bodil Dam.
5: Signalstation
Signalmast og signalkanon blev etableret i 1888 som datidens kommunikationsmiddel mellem fiskerne på havet og
den hjemlige landingsplads. Signalmasten varslede søfolkene og fiskerne ved at hejse glødende kurve op i masten.

Denne korte VANDRETUR fører dig rundt i Løkken
bymidte og en tur op i klitten. Du kommer forbi en
række historiske seværdigheder og flotte
udsigtspunkter.
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6: Sømærket
Løkken smukke og fredede sømærke ligger højt i klitten.
Sømærkerne blev opført langs den jyske vestkyst i 1884-85
som signal til de sejlende om, hvilken by, de passerer.
7: Vendsyssels Plantage
”Plantagen” er grundlagt i 1921. Her er bl.a. en oplyst sø
med åkander og guldfisk. I plantagens vestlige del ses en
meget stor bunker. Den er opført i 1943 som led i tyskernes
store fæstningsanlæg ved Løkken.

Rutens østlige del er flad og med fast underlag. Den
vestlige del er mere kuperet og underlaget består af
grus og sand.
Ruten kan også følges på endomondo.com, hvor den
hedder ”Kløversti, Løkken by”.
Ruten er den første af 4 ”Kløverstier” i og omkring
Løkken. God tur!
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Løkken Turistbureau
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