Fiskeriepoken på Venø – gennem 1900-tallet
ved et slidsomt folkefærd på Limfjords vande

Venø fisker losser sild ved Humlum havn.
Eneste nulevende herved er Brian Olesen, mærket øverst th.
Ligesom blæsten går frisk over Limfjordens vande, var dets vande omkring Venø og i Nissum
Bredning gode fiskefarvande for mange fiskefamilier på Venø, som ved mange år gennem 1900tallet beskæftigede sig med fiskeri i de farvande, som da var rigt besat af forskellige fiskearter som
sild, fladfisk og ål.
Desværre, så blev Chiminova ved Thyborøn, undergang for fiskebestanden i Limfjorden, fortæller
Brian Olesen i en artikel ”Fra det gamle fotoalbum” til AMATØRFISKEREN, hvor han nu er eneste overlevende på det viste billede af ene fiskere fra Venø, som her losser sild ved Humlum havn.
Herunder:
2 artikler ved AMATØRFISKEREN af Brian Olesen, samt skitse for garnopsætning i Vesterbredning 1943, hvor viste navn og stregmarkering beretter for et garnsopsætning, fremkommen ved lodtrækning.

Kort levnedsbeskrivelse for Brian Olesen og hans forældre
Brian er tredje og yngste barn, født og opvokset ved fiskefamilie Ester og Marinus Olesen, Venø.
Hans to ældre søskende var Anker og Emma, som nu begge er døde.
Det var herfor selvfølge, at han under opvækst og udenfor skoletid, ligesom andre jævnaldrende ved
fiskefamilier, måtte gøre nytte ved forefaldende arbejde ved såvel fiskeri, samt garnpleje i
redskabshuse, eller bøde garn på udelagte tørre pladser, omkring Venøby.
Ved de mange fiskefamilier på Venø, forekom familierne i Venøby og Venø kirkeby, alle ved nære
familiære tilknytningsforhold som havde stor betydning for godt samarbejde ved det slidsomme
fiskeri, som forekom ved dette fjordfiskeri.
Brian er født i 1934, i ”Vester Nørskov” på Venø, hans forældre var Ester og Marinus Olesen.
Ester Olesen er født 1905, som Ester Kirstine Nielsen i Ejstrup, Faster sogn. Hun er datter af husmand Johan Klemen Kristian Nielsen og hustru Kirstine Marie Simonsen, 31 år gl. i Ejstrup.
Marinus Olesen er født 1904 på Venø, som Carl Marinus Olesen, søn af boelsmand og fisker Martin
Olesen og hustru Johanne Nielsen, 37 år gl. Venø.
Det menes at Ester og Marinus fik kendskab til hinanden – ved, at Ester som udefrakommende udførte periodiske husgerninger ved det såkaldte Bilmanns hus, nær Marinus Olesens fødehjem.

Flytter fra ”Vester Nørskov”
Efter nogle år i ”Vester Nørskov”, flytter
familien til Marinus Olesens fødehjem,
som i folkemunde har haft forskellige
ejendomsnavne som ”Lille Nørskov” ”Ny øster Nørskov” m.fl., ligesom ved
folketælling af 1930 er beskreven som
”Ny Østergaard”.
I dagligtale var ejendommen bedst kendt
efter ejendomsbesidder herved.
Marinus Olesen ved ”Lille Nørskov”

Det fortælles, at denne ejendom, samt ejendommen Ny Nørbygåård er opført af samme bygmester,
efter samme tegning, for nøjagtig indretning af såvel udbygning som beboelsesbygning.
Ejendommen er opført af Martin Olesen, far til Marinus Olesen som herefter opfører hus i Venø
kirkeby, som herefter senere bliver overtaget af Marinus Olesen.
Ikke usædvanlig at der iblandt fiskerfamilier forekom generationsskifte af huse og ejendomme.
Ved årerne i ”Lille Nørskov” drev Marinus Olesen sammen med naboen og fætter, Mads Nielsen i
”Øster Nørskov” fiskeri på østfjord, udfor deres ejendomme.
Ved stranden havde de sammen et redskabshus, hvorved måtte ofres megen tid for fiskegarnspleje.
Herunder ses redskabshuset med Marinus Olesen og fætter Mads Nielsen stående foran.

Mads Nielsen og Marinus Olesens redskabshus, var det nordligste af
flere sådanne redskabshuse ved østfjord

Mads Nielsen og Marinus Olesen ved deres redskabshus.
Drengen i midten vides ikke bestemt, hvem er.
Ejendommen th. m. mølle, formodes være ”Nørskov”

Familierne flytter fiskerihvervet til Venøby
Eftersom årerne gik og fiskerihvervet blev mere tidskrævende med såvel fiskegarn som fiskebåde,
samt landbruget ikke gav det fornødne afkast, valgte fiskerfamilierne herfor at lade deres landbrug
gå på fremmede hænder, og flyttede herfor til fiskerbeboelse ved Venø kirkeby og Venø By.
I Venø by blev der i 1926 anlagt fiskerihavn, hvorved og omkring fiskerihvervet så nemmere kunne
lade sig praktiserer.
Brian Olesen – ved sådant blev hans liv
Igennem opvæksårerne indtil konfirmationsalderen, deltog Brian ved forefaldende arbejde ved forældres fiskerivirksomhed.
Efter sin konfirmation, fik han tjensteplads ved landbrug, som var dels på ”Nørreriis” og i ”Nørskov”
Som tjenestekarl i ”Nørskov” blev det i flere omgange til omkring 3½ år.
Ved årerne som tjenstekarl på den tid kan med rette kaldes revolutionsår for traktorer, som drivkraft
af markredskaber på Venø.
Der var endnu ingen biler eller fast færgeoverfart til Venø. Traktorer blev overført med postbåd.
I Nørskov fik Brian herfor lejlighed for at køre megen traktor, som han satte stor pris på. Traktorkørsel i Nørskov kunne godt være med en del selvopfindsomme træk for markredskaber, som nok
ikke alle var lige lovlige, men bare det fungerede så var det i orden, siger Brian.
Et eksempel ved opfindsomhed for fortidens gyllespreder ved Nørskov ses herunder.

Ajleaggregat kunne betjenes fra traktorens førersæde

Ny tid begynder – udenfor Venø
Efter tiden på Nørskov kom Brian en vinter på Staby Efterskole, hvorefter han fik et par tjenestepladser hos kendte landbruger på Staby egnen.
Efter årerne som tjenstekarl ved landbrug, blev han så indkaldt som soldat i Viborg.
Efter tjenesteår ved landbrug og aftjent værnepligt opstod lyst for at prøve nye udfordringer, hvor
han herved søgte tjenste ved DSB.
Da man for optagelses tjenste ved DSB skulle være fyldt 24 år, fordrev han herfor ventetiden med
dels en sommerperiode for ansættelse hos en fiskermester ved Flyndersø, hvorved også hans bror
Anker var ansat. Fiskerettigheden ved Flynder sø var ind til Hjerl Hede, som var ret belærende på
en anden måde end fiskeri i Limfjorden, nævner Brian.
Kom herefter tilbage til Venø, hvor han så i vinterhalvåret tjente til dagen og vejen ved forskelligt
daglejerarbejde som ved korntærskning, og andet forefaldende arbejde ved forskellige Venø ejendomme. Daglønnen herfor var 20 kr daglig.
Ligeledes var det sæson for ålestangning, som var dels fra båd og på is. Det var ikke usædvanlig der
på en dag kunne stanges op til 10 kg. ål, som herved kunne indbringe en dagløn på 20 kr.
I 1958 blev Brian så optaget til tjeneste ved DSB. Han påbegyndte denne tjeneste i Hjørring, men
har igennem årerne haft tjensteophold i mange andre byer.
Hans tjenstetid ved DSB, blev en karrierelang tjenstetid ved bl.a. som togfører, ad alle jernbanestrækninger i Danmark. Ligeledes blev han uddannet som underviser på DSB-skolen, for nyt togpersonale, ligesom han blev tillidrepræsentant for DSB personale i Fredericia afdeling.
Brian er for flere år siden gået på pension, og lever nu sit otium i Fredericia.
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Fiskeriepoken på Venø – gennem 1900-tallet
Lidt fra Brians gamle fotoalbums
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