
5. august 2018: Humlum Fiskerleje: 55 km. 9 deltagere: Åse, Birgitte, 

Annalise, Inger med barnebarn Rasmus, Henrik, Bjarne, Thomas. Turleder Vera. 

Vi var bestemt blevet forberedt på 

blæst og det holdt stik. Den var 

rigtig hård mod os – især på udtur. 

Dog tror jeg faktisk vi alle syntes, at 

det var da også lidt herligt med 

andet end de høje varmegrader, 

som mange holder meget af, men 

som vi heller ikke i længden kan 

holde ud. Vort mål fandt vi øst for 

Humlum - Humlum Fiskerleje. Det 

er et idyllisk og charmerende sted 

med gamle røde fiskerhuse. Ved fiskerlejet er 

der butik til køb af is, vand, øl, dagligvarer. 

Ved campingpladsen er der anlagt en 

jolle/lystbådehavn.  

Humlum Havn er fra 1947. Det år, 

hvor der var en voldsom storm og fiskerne 

besluttede, at nu skulle der anlægges en 

havn. Syd for havnen ligger de røde 

fiskerhuse /redskabshuse – de er pr. tradition 

røde. Der er 9 gamle fiskerhuse og de er for længst 

erklæret for bevaringsværdige som kulturværdier. For en 

15 års tid siden sørgede Struer Kommune for kystsikring, 

så husene ikke blev opslugt af fjorden. Det har også 

resulteret i, at der nu er en badestrand til glæde for de 

besøgende. Man kan læse i et notat skrevet af Torben 

Holm, at havnen er indrettet i en tidligere grusgrav. Og at 

der ikke mindst for 100 år siden – under 1. verdenskrig – 

blev drevet fiskeri fra Humlum – især bundgarnsfiskeri. Der 

var dengang stor mangel på fødevarer i Tyskland og her var gode afsætningsmuligheder for Humlum-

fiskerne. Det er et for længst overstået kapitel med erhvervsfiskeri, men interessant at vide, at stedet 

og egnen har den historie med sig. Nu kan der højst blive tale om fritids fiskeri. 

Vores frokost spiste vi i et smukt 6-kantet rødt hus og her fik vi overraskende og meget dejligt – besøg 

af Jes og Grethe fra vores cykelkreds. Udtur var over Hjerm og langs Limfjorden til Struer/Humlum – 

hjemturen blev med cykelstien langs Kilens sydside og videre hjem over Vejrum.  

En god dag og en god tur. Tak for at I havde lyst til at cykle med. Vi ses.                     Vera Bagge. 



 

Billeder fra Thomas. 

 

 

 


