Almene udtræk for livet ved
det virksomme liv
Tilfældig 15-dags udtræk fra kontrabog 1965, for køb af dagligvarer
hos købmand Jens Nørbygaard, Venø

Fra tiden med fisk i Limfjorden
Fiskefangst notater gennem årerne 1947 – 1956

Skal bemærkes: Herved viste fiskefangster er kun gældende for fiskeparret
Mads Nielsen og Marinus Olesen, Venø.

Marinus Olesen sælger motorbåden
”VITA – VENØ”

Diverse overleveringer ved Brian Olesen
Om stenalderbopladser på Venø, fortæller Marinus Olesen
Imellem det såkaldte ”Bilmanns hus” og ”Ny Øster Nørskov” som Ester og Marinus Olesen besad forinden
de flyttede til Venø Kirkeby, fremkommer der i landskabet en dalsænkning, hvorom Marinus Olesen fortæller, at denne i tidernes morgen af vikinger kunne besejles, ved højvande i østfjord, og havde herved boplads.
Beviser herfor fremkommer ved ret mange fund af stenøkser og stenknive i jordene herved. Under markarbejde har Marinus Olesen og flere andre arbejdende, fundet en del stenalder redskaber.
Struer Museum har været kontaktet for fundene, men viste ikke interesse herfor.
Ligeledes er der ved grøftegravning i Kæret, ved Venøby, fremkommen en del knive og stenøkser, som
senere er indgivet til Struer Museum.
Ved nævnte fund fortæller historien så, at Venø har været befolket i stenalderen.

Brian sælger fisk
At røgte sild i Vesterbredning foregik tidlig morgen, og var hjemme igen ved middagstid.
Efter sådan tur fik Brian ret ofte en kasse sild og andet flad fisk, som han tog på cykel og solgte rundt ved
forskellige ejendomme. Prisen var 10 øre for en sild.
Brians kreativitet med malerpensel
Brian har igennem sine år udvist kreativitet med malerpensel. Som vist på anden side med grafisk maleri af
sit fødehjem ”Vester Nørskov” har han som sådan malet ret mange andre grafiske malerier, bl.a. denne som
vist herved.

Brians grafiske maleri over ukendt sted, men meget vellykket farver pålagt

Mindeord for Carl Marinus Olesen, Venø
Kilde: Ikke oplyst – indsat med tilladelse ved B.O.
Vi er samlet for at mindes Carl Marinus Olesen, Marinus som han blev kaldt i daglig tale, blev jo født og
opvokset på den Ø som han elskede mere end alt andet gods på denne jord.
Han opvoksede i en barndom under trygge forhold, den barndom som han så tit har søgt tilbage til i de sidste par år.
At Marinus var så heldig at træffe Ester, har betydet et langt liv i kærlighed for de to mennesker, en eller
anden digter har skrevet noget om, at klappe hinandens kind og stryge hinandens hår, det kan læge selv de
værste sår.
Den digter har kendt min Far og Mor, for større kærlighed mellem to mennesker findes nok ikke, og nu står
du så alene tilbage Mor, men din kærlighed er ikke død, og det vil den aldrig gøre, jo – jeg tror at vi må sige
om Marinus at han havde et godt liv, et liv i kærlighed.
Der er ingen tvivl om at Marinus har været os en god Far, og dig en god Mand. Jeg vil også gerne sige dig
tak Mor ikke kun fordi du har passet far så godt under hans sygdom, men også fordi du har været ham en
god kone, der har givet min Far alt det en mand kan ønske sig af sin kone.
En tak skal også lyde til venner og bekendte for hvad de har betydet for min Far, samt den forståelse de har
vist, den sidste tid.
En tak skal også lyde til de to piger oppe fra sydenden af øen, Tora og Jette, ikke kun for hvad de har udrettet med klud og spand, for det får i jeres løn for, men også fordi I har taget jer tid til en snak når der har
været mest brug for det, derfor tak for den måde i har været på.
Bent Ole.
Ingen her på denne jord kan give os evigt liv, heller ikke Hanne Thoustrup, ellers ville vi næppe være samlet
her i dag, selv om jeg ved det er blevet dit livsværk at hjælpe andre, så ved vi også at du ikke behøver at
stille dig til rådighed i 24 timer, som du gør. Alene den tryghed der ligger i at vide at lige megget hvilken tid
på døgnet men ringer, så kommer du lige så hurtig den lille grønne kan køre, det er uvurderlig – tak for det
Hanne.
Afsluttende ord
Thi to som elsker hinanden, kan læge de ondeste sår, blot ved at se på hinanden og glatte hiandens hår.

Afslutning
Denne optegnelse over en fiskefamilie på Venø, fra tiden under ”Fiskeriepoken på Venø – gennem
1900 tallet” har været muligt ved, at der herom har været hengemt efterladenskaber som måtte benyttes til det optegnede herom.
Der foreligger sikkert andre oplysninger ved andre familiers gemmer, men da der på nuværende
ikke foreligger nogen kildemateriale herom, forekommer der herfor ikke nogen optegnelse herved.
Chr. Østergaard Jensen

Se også de øvrige oplysende sider, som kan klikkes direkte ind til herunder:
Fiskeriepoken på Venø – gennem 1900-tallet
Lidt fra Brians gamle fotoalbums
Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø
Om bundgarnsopsæt, åleruser og netfiskeri
Almene udtræk for livet, ved det virksomme liv
Martin Olesens erindringer med Krydserkovet 1888 - 1889

