I årene 2000 og 2001 udarbejdede beboere på Venø en plan
for bevarelse og udvikling af Venø by.
Projektet fik støtte fra indenrigsministeriets landdistrikspulje.
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Gården Sønderskov

Under projektet blev nedsat en gruppe, som påtog sig at
beskrive den historiske udvikling på øen.
Gruppen valgte at koncentrere sit arbejde om fire lokaliteter.
De fire områder er:
Gården Sønderskov
Venø Kro
Venø Havn
Venø Færgefart
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Fra stråtækt gård til moderne landbrug
I 1897 købte Markus Bjerre gården Sønderskov sammen med sin bror
Laust.
Laust var mere interesseret i handel og foretog mange rejser til
Norge, hvilket gårdens norske møblement bærer præg af den dag i
dag.
Sønderskov var dengang en gammel stråtækt ejendom bygget i
1802 af munkesten. Der var et lille mejeri i en kampestenskælder under stuehuset. Her blev mælken fra øens gårde behandlet. Trækkraften til centrifuge og kærne kom fra en hestegang i gården, og
den nødvendige damp blev leveret af en lille dampkedel.
Nye længer blev opført i 1923. Uforsigtig leg med tændstikker var
årsag til, at hele gården brændte ned i en oktoberstorm i 1931. En
utrolig indsats fra håndværkernes side gjorde, at man allerede trekvart år senere kunne fejre rejsegilde på Sønderskov.

god oplæser. Han valgte gerne romaner, som han syntes, børnene og tjenestefolkene burde kende.

Venøs kronikør
Under krigen gik der mange får på de magreste jorde og i engen. De blev
klippet 2 gange om året. Ulden blev indleveret hos en manufakturhandler
i Struer.
Sidst i 40erne fik Sønderskov den første traktor, men før den tid måtte
gårdens 11 trækheste lægge kræfterne i.
Gården var selvforsynende på mange områder f.eks. med mel til husholdningen. Brødet blev bagt i en muret storovn i kælderen. Rugbrødet fra
Sønderskov blev senere genskabt af Struer Brødfabrik under navnet Struer
Grovbrød.

I fritiden
Dagliglivet på gården
En af øens unge piger Kristine kom til Sønderskov som husbestyrerinde. Hun blev gift med Markus Bjerre i 1911.
Stine fødte 10 børn. Efterhånden som de voksede op, kom alle til
at deltage i arbejdet på gården. Alene malkningen af de mange køer
var et stort arbejde. Mælken blev bragt til Struer Mejeri med postbåden, som lagde til ved en lang, smal bro vest for gården.
Den vestligste længe af gården var svinestald med plads til næsten
200 grise.

Høsten blev afsluttet med et ordentligt høstgilde med harmonikamusik og
dans. I stuerne blev der dækket op til øens beboere og gårdens folk. Haven
kunne også danne ramme om festlighederne.
Til jul blev der slagtet gris og får. Der blev lavet spegepølse, rullepølse og
medister i store mængder. Saltkarene fyldtes, og der blev taget fersk kød
fra til julegilderne.
Når aftenmalkningen var overstået kunne familien og gårdens folk samles om aftenmåltidet.
Om aftenen blev der spillet kort, sunget og danset. Markus Bjerre var en

Markus Bjerre kunne andet end at passe sit landbrug. Han skrev over 100
kronikker til Politikken om livet på landet gerne med en skæv og humoristisk
vinkel. Han var en anset debattør, og ofte var dagligstuen ramme om livlige
diskussioner med tidens kulturpersonligheder. Maleren Niels Bjerre og forfatterne Nis Petersen og Jacob Knudsen med flere var hyppige gæster.
Struerforfatteren Niels Buchholtz var så hjemmevant, at han før sin ankomst havde for vane at bestille sin livret, hjemmebagte rugbrød med saltet, kogt fåreside.

Sønderskov efter indtrædelse i EU
Efter Kristine og Markus Bjerres død blev gården ført videre af to af parrets
sønner Peter og Laust.
Selv om de begge forblev ungkarle, var gården fuld af liv. Det krævede
mange medhjælpere at passe den store besætning og de 150 ha. jord.
Venø færgen, som startede sejlads i 1958, gjorde det let at få moderne
landbrugsmaskiner til øen, og daglig transport af mælk, foder, svin osv. blev
ligeledes problemfri.
Efter at Danmark var blevet medlem af EF i januar 1973, ændredes de
økonomiske vilkår for landbruget. For at undgå overproduktion af mælk i
Europa gav EU erstatning for hver malkeko, der blev sat ud. Ordningen startede en specialisering i landbruget hen mod stordrift og bort fra familiebrug.

På Sønderskov blev køerne sendt til slagtning, og foderafgrøderne
roer og græs blev ændret til korn.
Svineproduktionen blev udvidet ved køb af gården Nørreriis, hvor
der gik søer og smågrise.
Grisene blev fedet op på Sønderskov.
De to brødre kom efterhånden godt op i årene. Arbejdsbyrden blev
for stor, og grisene blev sat ud.
Både Laust og Peter kunne nu tilbringe deres sidste år på gården.

En ny generation på gården
I dag 2002 er der nyt liv på Sønderskov. Gården danner ramme om et
moderne familieliv med småfolk i stuerne.
Markerne dyrkes stadig, og forbindelsen til fortiden er bevaret,
idet fruen på gården er barnebarn af Kristine og Markus Bjerre.
Gården kan ses fra landevejen.

