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I årene 2000 og 2001 udarbejdede beboere på Venø en plan
for bevarelse og udvikling af Venø by.

Projektet fik støtte fra indenrigsministeriets landdistrikspulje.

Under projektet blev nedsat en gruppe, som påtog sig at be-
skrive 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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Venø Havn bliver bygget
Havnen var et vigtigt samlingssted for venøboerne i hele nittenhun-
dredetallet.

Før havnen blev bygget, lagde postbåden til ved en lille anløbsbro,
mens fiskerne måtte trække deres både op på stranden eller søge til
omkringliggende havne.

38 venøboere var beskæftiget med fiskeri i 1893. 
Farvandene omkring Venø var rige på ål, sild, fladfisk, torsk, sten-

bidere, rejer og hummere, men fiskernes landingsforhold var dårlige,
og en havn syd for Rønkjær Odde ved den lille anløbsbro stod øverst
på deres ønskeseddel. I foråret 1926 var Venøs beboere klar til at
påbegynde havnebyggeriet. 

Staten ville betale 13.000 kr., amtet 8.000 kr. og øboerne de re-
sterende 12.000. Venøboerne betalte deres part dels ved kontante
indskud dels ved arbejdsydelser og jordafståelse til havnen. Den dag
i dag ejes Venø Havn af venøboerne.

Havneindvielse
Den uofficielle indvielse fandt sted den 23. juni 1926, da 3 skibe stod
ind i havnen. Det var fragtdamperen Olympia, østersskraberen
Drengen og kutteren Dagmar. Om bord var mange glade gæster med
Venø som udflugtsmål. Der opstod spontan feststemning på havnen,
og flagene gik til tops på øen.

Havnen var imidlertid slet ikke færdig. Endnu manglede man at ud-
grave noget af havnebassinet, samt anlægge høfder nord og syd for

indsejlingen. Havnen blev færdig ved venøboernes ihærdige indsats, men
nogen officiel indvielse blev det aldrig til.

Fra nu af var havnen et vigtigt bindeled til omverdenen.

Postbåden
Når postbåden lagde til havde den returvarer fra mejeriet til landmændene,
post, brændsel, petroleumsdunke og varer til købmanden. Selv store land-
brugsmaskiner som tærskeværk og traktorer blev fragtet over med postbå-
den. En traktor kunne lige akkurat stå på tværs af båden fra ræling til
ræling.

Under besættelsen 
Under Anden Verdenskrig var Venø udflugtsmål for mange folk fra fastlan-
det. Sommergæsterne nød den afslappende sejltur med turbåden Ternen
og badelivet ved stranden, mens danske modstandsfolk øvede deres skyde-
færdighed på afsides steder. Overnattende gæster lagde sig ind på Pension
Postboligen for at slappe af i landlige omgivelser. 
Pension Postboligen er i dag Venø Kro.

Efterhånden som fiskerbådene blev motoriserede, opgav fiskerne
Limfjordssjækten som fartøj og gik over til pennalhuset, som var en motor-
båd med styrhus og et lille lukaf med soveplads. 
Pennalhuset Luna vender tilbage til Venø Havn som museumsbåd.

1942 blev Venø Havnen forbedret og udvidet. Projektet var et beskæf-
tigelsesarbejde under krigen. Arbejdet gav noget i lønningsposen til øens
arbejdsmænd. 
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Lystsejlere
Desværre faldt antallet af fisk i fjorden drastisk, og de unge fiskere be-
gyndte at søge til Skagen, Esbjerg og Frederikshavn. 
20 år efter udvidelsen var der kun 4 fiskerbåde i havnen og 10 fiskere på øen.

Heldigvis ankom andre både i hobetal. Lystsejlerne blev hyppigere og
hyppigere gæster i havnen.

I foråret 1991 blev yderhavnen anlagt, denne gang med økonomisk
støtte fra EU. 

Nu blev der bedre plads til sommerens gæstesejlere. 
Senere har havnen fået moderne servicefaciliteter med kiosk og sejlerstue.

Nyt liv på havnen
Elever og lærere fra Venø efterskoles sejlerlinje glæder sig over de god for-
hold i havnen, hvor deres gule sejlbåde og joller har plads i yderhavnen.

I 1995 måtte øens sidste erhvervsfisker erkende, at han ikke længere
kunne ernære sig ved fiskeri.

Nu i 2002 kan man igen glæde sig over fiskerbåde i havnen
Det er muslingeskrabere, som lodser deres bifangst af østers til Venø
Fish Farm, hvorfra de renset og indpakket sendes videre ud i verden
til eksklusive middagsborde.


