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Forord til Iste tldgave.

Fuur er ncest Morso den stsrfte og vigtigste D i Limfjorden og 
har i den senere Tid vnndet et S la g s  Berommelse eller er blevet 
mere bekjendt end forhen paa Grund af den dervcrrende saakaldte 
rode Sten og den smukke og vide Udsigt, der findes paa Dens Hsjder.

Den har vel hist og her i andre Skrifter vceret omtalt, saaledes 
meest udforligt i Danfle Atlas, Tom. 4, fra Pag. 764 til 772, men 
dog Lkke saa fuldstcendig, sem dct künde vcere at onfle.' Jeg har nu 
i omtrent 40 Aar vceret bofiddende her paa Stedet, og har med Jlid 
samlet, hvad jeg ansaae sor nodvendigt til en fuldstcendig og nojagtig 
Beflrivelse af denne smukke D-

Forord til anden Udgavr.

For nogle Aar siden lod jeg i "Samlinger for jydft Historie og 
Topografi," astrpkke en Beftrivelse over Den Fuur; den blev endeel 
indstrcrnket, og siden den Tid har meget forandret sig her.

Jeg har derfor befluttet, at udgive en ny forbedret og soroget 
Udgave af denne Beflrivelse, eftersom Den, den ncest storste og vigtigste D 
i Limfjorden, virkelig formedelst sin fljonne Beliggenhed, fine For- 
tidsminder og fin scrrdeles smukke og vide Udfigt fra Hojderne 
til de omliggende Egne fortjener en egen Beflrivelse. I  den senere 
Tid gjores og af mange Mennefler, endog fra Hovedstaden, i Somme« 
rens blide Dage Valfarter til Den, for at betragte dens Naturfljon» 
heder og besee den noksom bekjendte rode Sten her findes; den har 
derved erholdt et S la g s  Berommelse. som den og fortjener. thi som 
ovenfor anfort, give de velbyggede Bondergaarde med deres Haver 
og Trceer, og de flere anlagte, vel ikke störe men gronne og smilende 
Lunde, et interessant Skue for de Besogende. fraregnet Fuurboens 
Gjceftfrihed, lersom man vil benptte den. Endelig er det ikke uinteres- 
sant for de kommende Slcegter. af denne lille Beflrivelse at kunne 
erfare. hvorledes Tilstanden har vcrret i Nutiden.
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Alt Mennesteligt har sine Mangler, saaledes vel og Venne Be- 
skrivelse, men jeg vil haabe paa Overbcerenhed fra Publikums Side, 
da jeg har anvendt al Md, for at kunne lerere noget godt og fuld- 
kommenl.

I  45 Aar har jeg vcrret bosat her. og ofte med Moje samlet. 
hvad der henhorer til en fuldstcrndig Beftrivelse. M aa  den finde 
günstig Modtagelse hos den lösende Beiden, ftal det voere mig kjcert, 
og det vil tillige bidrage til en rigelig Afscetning af Skriftet.

Hellesminde paa Fuur i Februar 1873.

R .  H. Kruse.



1. Situation og naturlige Beskaffenhed.
Den Fuur, af Jndbyggerne scedvanlig kalbet Fuurland, 

er beliggende i den drebeste Deel af Limfjorden 11 M i i l  

fra Hals, 8 M i i l  fra Aalborg, 3 M i i l  fra Logstor, '/«r M i i l  

fra Livo, 1 M i i l  fra M o rso , ^  M i i l  fra Himmerland, og 

'/4 M i i l  fra S a ll in g ,  undtagen veb Fuursunb, hvor Over- 

farten tun er 880  Alen, samt omtrent 9 M i i l  fra Agger

kanal.

Den  har samme Dprinbelse som bet ovrige Jylland, i 

hvis M idte den efter Breden at regne omtrent ligger, og 

som den saaledes er lige gammel med; men om den altid 

har havt sin nuvcerende Skikkelse, er tvivlsomt. D en  kan 

engang langt tilbage i Tiden i det minbste have vceret land

fast med M o rso , for hvilken M en ing  de imellem Fu u r og

0 Suhm i Hans Samlinger til Danmarks Historie anforcr efter 
Lyschanders störe utrykte Kronike: Om Limsjorden fortalle gamle 
Folk folgende Historie: -En ung Frue haver overdaadig be- 
rommet sig at ville fode en anden Son  til Verden end Christus 
var, men udi hendes forste Barselleng fodte hun et underligt 
Kreatur i Skik og Skabning efter en Gris eller Svin, hvilken 
siden vorte tit en saadan Storhed. at man vil sige, at hvor 
reu gik udi Skovbpgden eller Krat. kjendtes Borsterne over alle 
Toppe og Trcrcrne, og angives at dette svcere og uhyre Svin, 
som man kaldte Limgrim. (eller Limfrim), har rodet og opvillet 
den forste Munde eg Jndlob udi Landet, cg vceret.af samme 
Sv in  kaldct Limgrims Fjord, som nu navnes Limfjord. Siden 
haver Bandet voret og udi de Daller og lave og sumpige 
Steder vide indstaaret sig, og gjort mange Soer foruden endel 
Aaers Lob."
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M o rse  tiggende störe og flakke Grunde, Blinderen, Ejerslev- 

ren m. ft. tale, men naar og ved hvilken Lejlighed den har 

faaet sin nuvcerende Skikkelse, vide vi ikke. De  mange He- 

denolds Hoje, her findes, og hvori ere opgravede Stenvaaden 

fra den celdste Periode samt Broncevaaben, er Beoiset for 

dens M lde, ligesom de hersteds fundne Oldtidsmoddinger 

vidne for, at et forhistorisk Folk har havt Ophold her. At 

den imidlertid fra den ferste Tid, den er bleven O , ikke har 

vceret en, men fem Oer, dette beviser Situationen; thi F a s -  

kjcer, der adskiller Knud eller Knuden fra det midterste af 

Oen, har upaatvivlelig engang langt tilbage i Tiden vceret 

Havbund, og det samme er Tilfceldet med Vojlekjcer, der 

atter adftitler det midterste af Oen fra Vejle og Enge ls 

Marker. Beviset ligger den, at Gründen af disse Moser eller 

Kjcer bestaaer af en uendelig Mcengde forraadnede Öfters og 

flere Arter Muslingskaller, paa sine Steder i 1 til 2 A lens 

Tykkelse. Fuu r har saaledes oanet en Ogruppe bestaaende 

af flere Oer a) den nuvcerende Engelsskov, b) Kjonsberg 

eller Vojle  Mark, o) det stadere bedoede Land, ä ) Hojlandet 

eller Bakkerne, og e) Knud eller Knuden, og tillige havt en

det Jndvige eller Jndftjceringer ved Oerne, hvoraf kan ncev- 

nes Hindkjcer m. fl.

Lcengere frem i Tiden maa Oen bave vceret endeel de- 

folket; thi vi have Historist Vished for, at den störe og an- 

seelige Kirke er opfort i Begyndelsen af det 12te A a rhun 

drede. Fuurboerne have tidlig folt T rang  til et G uds H uus; 

men Oen maa og den T id  have havt rige og anseelige Be -

Afrode Konferensraad, Prof. Forchhammer ant.iger, atden vest- 
lige Deel af Fjorden engang langt tilbage i Tiden har varet 
en stör Jndso; formodentlig har Limsjorden sit Navn efter den 
Mcengde Limstcn, Kalksten og Mergel, der sindes längs med 
dens Kpster.

') Hvad der end meer betrauter denne Mening. er Oversvommelsen 
afLimfjorden i Aaret 1839; thi da stod Vandet saa hojt i Fjor
den, at Den Fuur atter var deelt omtrent i 4 Der, og Faskjcer 
og Vojlekjcer vare i en Tid af omtrent 14 Dage atter som i 
fordumS Tid Arme af Fjorden.
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boere; thi Navnene paa Kirkens Stiftere vides endnu, og fe

uere Heu i det 14de Aarhundrede har der öoet Adelsmcend og 

Riddere paa Den. Urnuligt er det ikke, at Beboernes B e i

stand i hine Tider for endeel har hidrort fra Fribytteri paa 

Soe n ; thi denne Dgruppe har vceret et herligt og sikkert 

Opholdssted for hiin T id s  Vikinger, naar de efter fuldendt 

Tog i Nord- etter Dstersoen trcengte til Hvile og Forfrifkning.

Meningerne om Navnets Oprindelse ere forstjellige; ri- 

meligt kan* det vcere, at det fkal udledes af „ F y r, " eftersom 

Den  virkelig forhen har vceret bevoret med betydelig Skov  

og deridlandt Fyrreskov )̂, hvoraf Resten for oder 200  A a r 

siden, nemlig i Aaret 1627, af de kejserlige Krigsfolk, som 

da oversvommede Jytland, blev afbrandt, omhugget og rui- 

neret. Navnet fkrives ellers i gamte Dokumenter Phur, 

Phuur, Fuur, F v r  og Fuhr og i Lyschanders störe utrvkte 

Danm arks Kronike „Fyer."

Landet ligger hojt og behageligt og er paa nordre S ide  

omgivet med meget hoje Bakker, der paa flere Steder har et 

bolgeformigt Udseende. Den sondre Deel af D en  er fladt 

Land og öeboet; dog begvnde endeel af Bakkerne nu ogsaa 

at btive beboede. Paa  det hojeste Standpunkt paa disse B a k 

ker, ved litte Jenses Hoj (242 '),  falder en af de videste Ud- 

sigter i Danmark. M a n  har herfra Udsigt til Sa tlin g , Thy, 

M o rso , Hanherred, Himmerland, Harsyssel, Vensyssel og Livo. 

M a n  kan i klart Vejr fee ind i 3 a f Iy l la n d s  Stifter: Viborg,

Aalborg og Ribe Stifter, fee sire Kjobstceder: Nykjobing, T h i-

sted, Skive og Logstor, og desuden en betydelig Deel K ir-

ker i de omliggende Egne, ogsaa Vesterhavet og Bulbjerg, 

samt oversee en stör Deel af M o rso  og ncesten hele Fuur. 

P a a  D e n s vestre Ende er et Forbjerg, kalbet Knud etter K n u 

den, som er adskilt fra den ovrige Deel ved den forhen om- 

talte M ose, kaldet Faskjcer; af dette Forbjerg har störe

') Paa Dens nordre Side ved de saakaldte Fccsdamme findes
endnu i Foden af en Dakke en 2 til 3 Alen tyk forraadnet Troe- 
masse, lig Martsrven paa Skagen, og i denne Masse forstenede 
Fyrrekogler samt Noddestaller, Levninger af en ved en Natur, 
revolution undergaaet Skov.
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Knuds-Hoved og litte Knuds-Hoved Navn. P a a  D en s anden 

etter ostre Ende stvde wende Odder ud i Fjorden, som kal- 

des Engelsodde og Ferkerodde.

D en  regnes i Lengden fra Dst til Best for 1 M i i t  og 

i Breden for til /̂4 M it l,  men hele Omkredsen for 3 M ii l.

Fu u r er som hele Jy lland  sammenskyllet Land, og som 

Folge deraf er dens G rundlag hojst forskjettigt; dog udgjor 

efter al rimelig Formodning den saakaldte rode Steens M asse  

for en Deel D e n s  Grundlag, iscer hvad den nordre og bak- 

kede Deel angaaer. Denne Materie ligger snart hojere snart 

lauere og strcekker sig paa D e n s nordre S ide  omtrent 

M i i l  ud i Fjorden under Vandet. Ovenpaa denne M asse  etter 

Sandsteens Formation, afverler derr saakaldte graa Skifer, 

Leer, Mergel, K rM ,  G ruus, Ahl, Flyvesand, Moleer og slere 

Jordblandinger med Hinanden indtil Overstadens G rund lag; 

dog er Afvexlingen ikke saa stör paa den sondre Deel af 

Den, der er sladt Land, men Grundlaget er her i Alminde- 

lighed Flvvcsand, hvorover der hviler Leer, G ru u s  og M e r

gel, og jevnlig sindes Leer indtil 8 Alen ned i Jorden, for- 

Lnden Flvvesandet viser sig. Overstaden er mestendeels be- 

dcekket med til 'V4 Aleil godt fort M u ld . Mergelen viser 

sig iscer i de hoje Bakker längs Fjorden paa D e n s nordre 

Side, men og i de mindre Bakker paa D e n s anden Side, 

saa og ved flittig Eftersogning paa det stade Land.

Z. Historie.
De  celdre historiske Efterretninger om Den ere saa og 

saare ufuldkomne. Ester Traditionen, som endnu bevares 

iblandt Fuurdoen, har D en  fra Begyndelsen tun havt tre 

bevoede Steder; Gammelgaard paa Knud, Lundgaard paa 

D e n s nordre S ide  og Kjonsberg paa den ostre Deel etter nu- 

vcerende Vojlm ark; inen heraf er tun tilbage Lundgaard, de 

andre ere forlcengst ode, og blot Ravnet paa Pladsen, hvor 

de have staaet, ncevnes endnu. Den  har og havt en Rover

stue, hvis Levninger endnu paavises i en Fordhhning ved 

Fjorden paa den nordre S ide  i Rcerheden af Lundgaard.
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Ogsaa har der engang tilbage i Tiden boet Adelsmcend 

paa Fuur, hvoriblandt ifolge Dansk Attas ncevnes M itte l A g i-  

son af Fuu r 1319 og Hr. Johannes Mikkelsen, Nidder, 1 3 6 5 ;  

men hvad de have ejet, vides nu itke. A t D en  engang har 

havt Herresceder, synes at bevises deraf, at en Gaard endnu 

kaldes Ladegaard, og i den V iig ,  som Limfjorden danner 

oed Byen  Vojl, er en Holm, som endnu kaldes Slottet, hvor 

der er S p o r  af Grave og Volde, og hvor et Herrescede etter 

en B o rg  mutig engang har ligget; men om samme stndes in

tet Historist. Ester D an fl A tla s flal der efter gammel B e - 

rerning have vceret 2 etter 3 Herresceder paa Den, „som sy

nes trovcerdigt af de indrettede Fisteparte og Kjetdere under 

Jorden;" men heraf er nu intet S p o r  tilbage. Jfolge 

Danm . Frugtb. Hertighed Pag. 4 har D en  efter gammel 

Jnddeling Hort under Borgtum  S t i f t s ;  derimod ncevnes i 

Ann. Eccl. Dan . I I ,  Pag. 5 7 5 — 577, hvor alle Prcebenderne 

og Godserne ere anforte, som have fra gammel T id  Hort tit 

S t .  M a r ia  Kloster eitel Domkapitlet i Viborg, Fuur^), og 

har saaledes baade Kirken og Den  i lang Tid, ja endog 

efter 1640, som efterstaaende kongl. aabne B rev  udviser, til- 

bort bemeldte Domkapitel.

Hvorledes Den  er kommen fra Domkapitlet i Viborg, 

vides itke; men den nceste Ejer, som ncevnes, er Hr. Anders 

Kjcerulf, Herre til Kokkedal og Soeda l^ ), og efter Ham 

Enevold B rae s til Kokkedal. Efter denne har N ie ls  Andersen 

Fcerk, Borger og Kjobmand i Nibe, ejet Den, og endelig 

efter Ham Byfoged Bassesen i Nibe og Proprietair Thygesen

') Dette beroer dog viftnok tun paa en Unojagtighed L det anforte 
Skrift. —  -) See og herom Dangaard: Om de danste
Klostre. —  (Hele Den har viftnok tilhort Kapitlet, der ncevnes 
en Vcjrmslle, Birketinget og Stednavnene Dibbel. OchelsS (?), 
Gressved, Engelss, Lundgaard og Vargaard. Dibbel er det 
nuvcerende Dobel. Ochelss, er det nuvcerende Rothild. Engelss 
og Lundgaard, nuvcerende Engels og Lundgaard, om Vargaard 
og Gressved vides nu Intet. —  Paa Soedal hcenger 
endnu Portrcetterne af Anders Kjcerulf og Hustru Margaretha 
Dorothea Braes, der vare Fuurlandö störe Belgjorere og ved et 
Legat have stiftet sig et Minde her, der lever, imedens Verden er til.
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til R a n d ru p ') .  D isse  Herrer folgte Den  til Beboerne, der 

nu alle ere Selvejere. Den  stat og fordum have ejet B irk  

og Birketing, men for lange siden vcere lagt under S a ll in g  

Herreders T ing. Endnu  findes en Gaard, kalbet Fogedgaard, 

hvor Birkedommeren menes at have boet. Birkeretten har 

formodentlig vceret erhvervet af Domkapitlet i Viborg.

A f scerdeles Friheder og Benaadninger er der medbeelt 

Den  folgende:

a) K o n g : M :  ohne breff til vonderne paa Fuer, S a a  findendes.

„W ij Freberick thend Anden etc. G jor alle vittherligt 

att esftherly wore Undersothe, som Sider for gaard paa 

worth land fuhr, haffuer laditt berethe for osz hurledis 

att the tiihl thenne dag, N a r nognne schatt schulte wdgif- 

fues, hasfue werit lagdt tilsamen wdj samme skathe for 

tree Helle Legge oc the beclage them att the nu for thie- 

res Armodt skvld icke lennger kundhe epter thend Tax 

affsteedt kome same skatter, Tha  hasfue wij aff wor synn- 

derlig gunst oc Naade wnnett oc tiilladt oc nu mett thette 

wortt obnne breff vnde oc tiillade, att f o r n e  wore vnder- 

sotthe paa fuhr, som S ide  for gaarde M u  her epter, nar 

wij wore breffue om Schatt oc Hielp Lader wdgaa, leggis 

oc schriffues for 2 V2 legg oc ther offner icke besuergis, 

rill S a a  lengge wij anderleetz ther om tilsiggenndis wor> 

. der, T hy  forbiude wij wore fogder, Embitzmend oc alle 

anndre, f o r n e  wore wndersotthe paa Fuhr her emoedt eff- 

ther som f o r n e t  ftaar i nogne Maade att hindre eller oc 

hoigre wdj statt att legge oc schriffue end for forne 2'/2 

leg, Under wortt hyldist oc Naadhe. Actum nvkioping 20 

J u lij  A o  70. (o : 1 5 7 0 ). "- )

d) „Chr. I V  g. a. w, adt eftersom Vore och W jborg Ca- 

pitels Thienere och Boender paa Vort Land Fuer Boen- 

dis, Haffe nu Haft for O sz  et hovg lofstigt IHukkommelse 

Vores Kiere hrr Fadersz Breff forbte Lands Jndbyggere 

gisfuet, dateret Nykjobing den 20 J u lv  1570, formeldendis

') Bassesen og Thygesen ere sormeentlig ved Giftermaal med Fccrks 
Dstre blevne Ejere af Fuur. —  Tegnelser over alle Lande.
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Att de for deres Armod styld Jiche at udflriffues for mere 

end for halff tredje leg udi Skat, naar den Bliffuer paa- 

boeden, eftersom de ellers for den tid haffde Veret lagttil- 

samen for trej Helle Legd, och llnderd: derhos ladet berette 

deris V ilkor endnu At Vere Saa re  Ringe, haade for medelst 

Fifleriet der for Landet nu S t a r  feit!, S a a  och for Anden 

Wlejlighed mere styld, och derfor begeret A t det endnu 

fremdelis ved forte halfftredje Leg motte bliffue. D a  Haffe 

V i  A f B o r is  Synderlige Gunst och Raade Raadigst Undt 

Beuilget och tilladt Och nu med dette Bort ohne Breff 

wnde, Beuilge och tillade forne Bore Undersatter paa 

forne Fuer maa hereffter och indtill V i  Anderledis derom 

tilsigendis Vorder, Leggis og Sk riffu is for halff tredje 

Legd, naar V i  Vore Breffue om skat och hielp lader udgaa, 

och iche deroffer Besuerges.

T h i forbiude V i  Vores Fougeder, Embedsmend och Alle 

Andre, f o r n e  Vores Undersaatter paa f o r n e  Fuer S o m  

gaarde haffer och Besidder, her imod A t hindre eller hoj- 

gere udj stat A t legge, end som fo r skuet  Staar. Vnder 

V o r hyldist og Naade.

Giffuet Hafn: den 5 August 1640,„ *)

Dette Benaadningsbrev er igjen d. Iste September 1655 

stadfastet af Frederik den Tredie.

Det erfares saaledes af disse kongelige Breve, at der 

paa den T id  har hersket megen Armod iblandt D e n s Beboere, 

der formentlig er foraarsaget ved Havets Jndbrud i Lim - 

fjorden, hvilket siden ncermere skal oplyses.

Med Hensyn til Cfterretninger om mcerkelige Tildragelser 

og mcerkeligt Vejrlig  her paa Den, da er det beklageligt, at 

ingensteds noget sindes optegnet, som har tildraget sig i de 

forlobne Aarhundreder. Det er ellers ikke sjelden, at Prce- 

sterne i de ved Embederne vcererwe Ministerialboger og i lib e r 

äatieus har optegnet et eller andet Mcerkeligt, men i de ved 

Fuu r Prceste-Embede vcerende Boger af dette S la g s ,  og hvoraf 

den celdste Ministerialbog er fra 1680, sindes intet i denne

>) Tegnelser over alle Lande.



12

Henseenda. Her kan saaledes tun anfores Tildragelser af 

forncevnte S l a g s  i dette Aarhundrede og indtil ncervcerende 

Tid. D isse  Efterretninger ere paalidelige og meddeles tem- 

melig udforligt, da det antages, at disse Tildragelser ikke 

ville vcere uden Interesse for de kommende Slcegter.

1822 den U te  M a rts, som var en M andag, overgik der 

Fu u r og flere Egne en orkanagtig Sto rm  af V N V . ,  som 

varede omtrent 4 Timer og Var paa det hojeste kort for M id -  

dag. Limfjorden stod som i en Taage af Vandstov; men 

herpaa D en  efterlod den ingen sorgelige S p o r  som paa an

dre Steder i Jvtland, hvor Lader og Hufe blceste om. Der 

var og dette A a r liden Kornavl herpaa Den.

1825, Natten imellem 4de og 5te Februar, var atter en 

stör S to rm , som bevirkede, at Vesterhavet eller Nordsoen 

brod ind i Limfjorden over Landtungen imellem Agger og 

Harboore og ikke alene odelagde Havboernes Ejendomme og 

Huse, saa mange af dem maatte flytte andensteds hen, men 

saltgjorde Fjordvandet saaledes, at den storste Deel af de 

derivcerende Fiskearter reent uddooe og nceste Foraar oporev 

dode paa Stranden i hundrede Lcessevis, til stör Skade for 

Fuurlands Beboere. S e  Heroin Afsnitlet om Fiskerierne.

1829. S lu tn ingen  af Aaret 1828 og Vinteren t829  

var uscedvanlig streng. Limfjorden var i lang T id  tillagt 

med J i s ,  og en stör Mcengde A a l stangedes paa Fjorden, 

iscer ved Fuur. Sommeren var scerdeles frugtbar, og Jorden 

gav en Afgrode, som der i mange Aar ikke havde vceret 

M age  til.

1831, den 27de J u l i  var ikke alene en marlvcerdig D a g  

for D e n s  Beboere, men tillige en Festdag, idet H. K. H. 

P r in d s  Christian Frederik, siden Kong Christian den Ottende, 

gjcestede Fuur. Han ankom om Formiddagen omtrent Kl. 9 

sovcerts fra Nhkjobing og med Folge gik iland ved Fcerge- 

stedet, hvor i den Anledning en Landingsbro var opfert, og 

blev modtaget med Kanonstud, Klokkeringning, Mreporte og 

F lagn ing. Forst indtog Han Frokost i Pra'stegaarden, be- 

ssgte derefter Kirken, Skolen, den rode Steen og lille Jenses 

Hoj. Han forlod Fuu r om Eftermiddagen Kl. 7 under Ka-
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nontorden og mange gjentagne Hurraraab, og fra Branden 

rejste til Skive. 6 Karle og 6 Piger modtog Ham med Vel- 

komstsange i Prastegaarden. Den ene af bisse Sa n ge  Var 

forfattet af D e n s  Lejligheds-Digter N ie ls Nielsen B rin k  af 

Debel; ')  det hedder i den i Anledning af Prindsens Ankomst:

T h i Dagen  er stör,

Mcerkvcerdig i Nord.

O !  hvor maa den Fuurbo ej bramme.

Forinden Afrejsen fra Prcestegaarden overleverede Prindsen 

egenhcendig hver af Sangerne 1 Dukat til Erindring om sig 

og Digteren en Frederiksdor.

1831. Den  10de M a r t s  overgik der atter Fu u r og 

flere Egne en Orkan lig den i Aaret 1822. Storm en Var 

atter fra V. til N V ., varede i 6 Tim er og Var paa det 

hojeste noget over M iddag. Herpaa Den  anrettede Storm en 

ikke anden Skade, end at Taget blev forrevet paa endeel 

Hufe. Bandet i Fjorden steg betydelig og anrettede paa sine 

Steder megen Skade, iscer i Logstor og Hjarbek. Det er 

mcerkeligt, at efter rigtig Udregning Var det netop 12 A a rs -  

dagen fra U te  M a r t s  1822.

1835 den 8de, 9de og 10de August overgik der atter 

Fuu r og endeel af Jy lland  en stör Storm , ligeledes af V . 

til N B .,  som gjorde ubodelig Skade paa det paa Marken 

staaende hostefcerdige Korn. Det meste afblceste, og mangfol- 

dige Bonder og Landmcend avlede ikke engang Udsceden. 

D o g  Var det en stör Lukke, at nogle Egne, iscer Vensyssel, 

bleve forstaanede for dette Vejr. Körnet steg strax til hoje 

Priser: 1 Td. R ü g  kostede 8 Rd. og 1 Td. B y g  6 Rd. 

M a n  befrygtede Hungersnot) paa sine Steder; men da Avlen 

var god paa de Steder i Danmark, som bleve forstaanede, 

og Jndforsel af R ü g  stete fra Ostersoen, hjalp Forsynet, at 

det ikke blev saa stemt, som Folk i Almindelighed forestillede 

sig, og Rügen künde endog nceste Foraar kjobes for 5 Rdl. 

Tonden; imidlertid maatte mangen faltig Fam ilie saavel her 

paa Den  som andre Steder udscette de T in g  for Brod, som

') Se  om Ham ..Brage og Jdun" II.  S .  3l4 flg.



14

de siden aldrig sik hjemlost. Ved denne Sto rm  Var og Lü f

ten opfyldt med en stör Mcengde saltagtige Dunster, der 

satte sig fast paa Trceernes Bark  ligesom et Lag J i s  og be- 

virkede, at alle Grene, som vendte imod Binden, fortorredes 

og gik ud, ligesom samme S ide  af de tykke Stammer tabte 

Barken nceste A a r og saae ud, som om de havde vceret 

ved Jlden.

1837 i December Maaned viste sig over Fuu r en Asten 

omtrent Kt. 5, med stille Vejr og klar Luft, et Meteor eller 

en Jldkugle. Den  tcendtes i S O .  og gik imod Binden ned 

i N B .  Kuglens Klarhed og S k in  var lig S o le n s ;  dens 

Hale havde et mere rodligt Udseende og bolgede for Binden. 

D e n s Tverm aal var i Frastanden tilsyneladende 10 til 12 

Tommer, og den fkred saa sagte hen i Lüften, at dens S k in  

vedvarede omtrent 2 Minutter, indtil den forsvandt i de hoje 

Bakker paa D e n s  nordre Side. M ange  antog, at denne 

Jldkugle var Forvarsel for en streng Vinter, der og virkelig 

indtraf.

1838. Vinteren indtil Nytaar 1838 var mild, og man 

spaaede sig en mild og fugtig Vinter. Ju len  1837 var 

mork, og So le n  lod sig ikke see fra dens Beghndelse og til 

Nytaarsdag 1838 ; men fra den T id  begvndte det at fryse, 

og Vinteren holdt uafbrudt ved med Frost og Snee til hen 

i A p ril Maaned. Den  8de og 9de Ap ril var det endnu 

Sneefog og Frost; men allerede den 12te Ap ril drod Lim - 

fjorden op ved Fuur, efterat den havde vceret tillagt med J i s  

i over 3 Maaneder. Ise n  havde omtrent I  V2 A lens Tyk- 

kelse, og Frosten var stundom saa streng, at mange Fngle 

fros ihjel i de stcerke Knogdage.

Denne Vinter var der god Stang, iscer osten for Fer- 

kervig, hvor der laa saadan en Mcengde Aal, at en god 

Stangkarl om Dagen  magelig künde stange 30 til 40  Snese; 

dog varede denne rige S ta n g  ikke over 8 D age ; thi T il-  

stromningen af Folk fra alle omliggende Egne forvoldte, at 

Pladsen snart blev overstanget. Det antages for vist, at 

hertil D en  blev stanget 2000  Lpd. Aal, der bleve folgte til 

en P r i i s  af 5 M k. 12 ß. til 1 Rdlr. Lispundet.
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Efteraaret 1838 udmcerkede sig ved meget stormende og 

uroligt Vejr, iscer fra V., og til Aarets Udgang Var W in

teren mild uden Frost og Snee, men det stormende Vejr 

vedblev.
1839. Aaret begyndte med afvexlende T o , Frost og 

Snee samt Sto rn i fra S O .  til N V .,  men Natten imellem 

7de og 8de Jan ua r tiltog Storm en i den Grad, at den blev 

til en Orkan, der vedvarede til M orgen, da Vejret sagtnedes; 

dog vedblev Storm en uafbrudt til nceste Fredag. Det uaf- 

ladelig stormende Vejr forvoldte, at Vesterhavet mere end 

forhen brod ind over Lcurdtungen ved Agger og dannede 3 

nye Kanaler, hvorved Vandet i Limfjorden steg til en Hojde, 

som det neppe har havt de sidste 7 til 800  Aar, og foraar- 

sagede en Oversvommelse, der meer eller mindre satte alle 

lavtliggende Byer og Steder under Vand. Barometret stod 

under det vedholdende onde Vejr meget lavt, men iscer 8de 

og 9de Januar, 2 Tommer under Skalaen, og vi befrygtede 

Jordskjcelv; men Gud vcere lovet, samme udeblev. Herved 

Fu u r steg Vandet i Stormfloden 2 V2 til 3 V2 A len over 

scedvanligt Hojvande, og alle lavtliggende Steder bleve over- 

svommede. Vojlkjcer og Faskjcer bleve satte under Vand, 

saa D en  var deelt i 3 Oer. Beboerne af tuende Huse paa 

Hvirpgade maatte ftygte fra H u u s og Hjem og flytte ud om 

Natten; ligesaa Fcergemanden Peoer Pedersen. Det ene H uu s 

blev ganste ubeboeligt, og alle tre Steder maatte flyttes. 

Vandet stod ogsaa hojt op i Prcestegaarden, og davcerende 

Prcest, Hr. Pastor Bechmann, led endeel Skade derved. Ester 

det kongelige danste Cancellies Ordre blev d. 2den A p ril s. 

A. den Skade, Oversvommelsen havde foraarsaget bemeldte 

Beboere, taxeret, og der blev tilkjendt Fcergemanden 133 Rd. 

2 Mk., de 2 Huusmcend 126 Rd. 8 ß og 171 Rd. 5 M k. 

8 sz, der senere blev dem udbetalt af indkomne veldcedige 

B idrag. Prcesten frabad sig Taxation og Erstattung.

1841. D .  5te A p ril mcerkedes paa Fu u r ligesom andre 

Steder i Jy lland  en Jordrystelse eller et Jordskjcelv. Vejret 

var den D a g  morkt, og af og til trak Regn og Hagelbyger 

op. O m  Eftermiddagen, Kl. imellem 3 og 4, mcerkedes
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under en Hagelbyge en svcer Dundren i Lüften, og umiddel- 

bar derefter fulgte Rystelsen, der syntes at komme frn R V .,  

og söge Retningen efter S O .  Paa  D e n s nordre Side, i 

de hoje Bakker ved Fjorden, stete ved denne Jordrpftelse be- 

tvdelige Jordscenkninger, hvorved fremkom Revner i Jorden, 

der endnu i Aaret 1854 vare synlige. D e  kan endnu i 

Aaret 1873 fees. E t P a r  Bronde stjod sammen; men for- 

resten stete ingen Skade. Stodet mcerkedes ikke lige stcerkt 

overalt; paa lavtliggende og moradsige Steder var det stcerkest. 

Saaledes var det i Gridselgaarbe saa foleligt, at en gammel 

Kone faldt af Stolen, hun sad paa* og i Prcestegaarden, der 

ligger paa Sandgrund, klingede Kobbertojet paa Vceggen, og 

et Fuglebuur, som Hang nnder Lostet i Dagligstuen, kom i 

Sv ingn inge r.

1843 i M a j  Maaned var H. K. H. P r in d s  Frederik 

C a rl Christian, senere Kong Frederik den Syvende, paa Fuur. 

Han kom med Dampstib fra Aalborg, opboldt sig blot 2 eller 

3 Timer og tog samme Eftermiddag med Skibet tilbage. 

Han er saaledes den anden kongelige Person, der vides at 

have besogt Den.

1852 den 21de J u n i besagte Kong Frederik den S y 

vende, ledsaget af sin Gemalinde, Grevinde Danner, atter 

Den. Han kom denne G ang  med Dampstib fra Thisted og 

steg med Folge iland ved Handelsmand Je n s Ladegaards 

H u u s paa Harupodde, hvor en Lanoingsbro var anbragt. 

Efter med Gemalinde at have beseet den rode Steen og den 

smukke Udsigt paa Fuur, tog Han efter et kort Ophold i Prcestegaar

den med Dampstibet til Nykjobing. Handelsmand Jen s Lade- 

gaard, der ved denne Lejlighed havde bekostet og opfort Land ings- 

broen, erholdt af Köngen til Forcering en smuk Solvpokal.

I  Vinteren 1855 er paa Grund af det stcerke Jslceg 

stanget en ikke ubetydelig Mcengde A a l hertil Den, der be

taltes med den betydelige P r iis ,  saltede 14 til 15 M l.  R igsm . 

pr. Lpd., meer end det dobbelte af, hvar der for 20 A a r 

siden betaltes for 1 Lpd. Stangaa l, og endnu meer end hvad 

en Fjerding saltede A a l regnedes for 1656 ; thi da var den 

i den gsceldende Landgildeta^t kun ansat til 32 st.



1866 den 6te Febr. om Formiddagen Kl. omtrenl 10 

mcerkedes af enkelt M a n d  2 meget svage Jordfljalvsstod. 

Vejret Var den D a g  scerdeles stormende og uroligt.

1869 den 4de Septbr. omtrent ved M idnat, Var der en 

temmelig stark Jordrystelse her paa Fuu r og i endeel af S a llin g ,  

ledsaget af en stark Lyd, som om en svart belasset V ogn  kjorte 

hen ad en Stenbro. Stodet eller Rystelsen, der kom fra 

N O .  til O., forsvandt i S V .  Folk, der laa i Sovnen, vaag- 

nede ved Stodet og Lyden. Enkelte grundmurede B ygn in ge r 

stk Revner i M u re n e . ')

3. Bebyggelse og Agerbrug.
Fuu r staar for gl. Hartkorn 160 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr.

1 Alb. foruden Prastegaarden, der har 5 Tdr. 2 A lb. Hart

korn, og for nyt Hartkorn 191 Tdr. 1 Fdkr., Prastegaarden 

5 Tdr. 5 Skpr. 1 Alb. D en  har folgende B ye r og enlige 

Gaarde: Debel B y ,  hvori Ladegaard, Bakgaard og Foged- 

gaard. Arnshede. M asbad  B y ,  hvori Klode og M a sb ad - 

gaarde. Nederby B y ,  hvori Stedet Sorgenfri og Bjerregaard. 

Pikhede, hvori Bjerregaard, 2 Gaarde. B legager og V o jl- 

kilde, 2 Gaarde, Udftyttere fra V o jl B y .  Dalager. Hvirp- 

gade. V o jl B y .  Enge ls B y ,  hvori Sondergaard. S o n -  

dergaarde, Udflyttere fra Nederby og Debel. Lundgaard, 2 

Gaarde. Gridselgaarde, 3 Gaarde. Hvirp, enlig Gaard. 

Da lsgaard, nu et Huus. Sunde, 2 Gaarde. Prastgaard,

2 Gaarde. Mollerne, trende. Fargehuset. Prastegaarden. 

Holm, 2 Steder. Hellesminde. Bakkerne. Rokild, et H us.

O e n s N a r in g  ere tvende: Fisken og Agerdyrkning. O m  

FisLeriet flal tales i en egen Afdeling. Agerdyrkningen 

har, saalange Fiskeriet sardeles blomstrede, varet meget for- 

somt og forrettedes da mest af Fruentimmer, eftersom M a n d - 

folkene beständig laae ved Fisteriet; for Udskiftningen i Aaret

') D a  vi i Danmark ere langt borte sra de egentlige vulkanste 
Varksteder, kan vi antage, at Jcrdstjalvene hertillands alene for- 
aarsages ved störe Sankninger i Jordens Jndre, og at disse 
saaledes ikke vil foraariage saa störe Ddelaggelser som i andre 
Lande er Lilfaldet. '
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1802 og 1803 Var det tillige yderst besvcerligt, da hver 

M a n d  havde sin Jord stundom paa 6 etler 8 forstjellige 

Steder. Ve l er denne Ulejlighed hcevet ved Udstiftningen 

og endeel Gaarde udflyttede; men Den  er dog ikke saa godt 

udstiftet, som den künde og burde vcere. Flere Gaarde burde 

have vceret udflyttede, saaledes at hver M a n d  i det mindste 

havde erholdt sin Marklod samlet paa eet Sted, og saaledes 

og Hede og Kjcerlodderne, hvilket nu ikke er Tilfceldet.

O m  Agerlandet siges i Danfle A t la s:  „At Landet i 

celdre Tider maa have vceret Gribsjord, og enhver, ligesom 

Skovene ere udhugne, taget til sig, hvad Han har lystet, det 

beviser den flette Jnddeling. Byerne ligge tcet ved Hinanden, 

saa at Jndbyggerne boe saa godt som i een B y  tilsammen, 

liggende i en Halvmaane, der gjor en halv M ü l s  Vej, men 

Jordens Jnddeling er saa ubekvem, at ostest har den, som 

boer i den ene Ende, sin Ager lcengst borte i den anden 

Ende af M arken." A t det saaledes for Udskiftningen har 

seet sorgeligt ud med Agerbruget, vifer forestaaende, og at 

Dyrkningen siden Udskiftningen og indtil Fiskeriets Odelceg- 

gelse ved Havets Jndbrud i Limfjorden ikke meget har for- 

bedret sig, beviser, at ncesten hver M a n d  da maatte kjobe 

baade Fode- og Scedekorn, dels fordi Fruentimmerne ikke 

künde dyrke Jorden tilborlig, og dels fordi Fiskeriet gav saa 

rigelig Ncering, at Bonden sjelden brod sig om at avle til 

Foden naar blot saameget Korn künde komme i Jorden, som 

ansaaes fornoden til Hestenes og ovrige Kreaturers Rogt. 

D a  Havets Jndbrud odelagde Fisteriet, stete en total Foran- 

dring: Agerbruget blev nu en Hovedsag, og Sandbed er 

det, at Fuurboen, den storre saavelsom den mindre, nu driver 

sine Jorder langt bedre eud forhen, ja ligesaa godt og endnu 

bedre end nogen Bonde i Omegnen. Dersom de formuende 

iblandt O en s Gaardmcend künde bevceges til at sende deres 

Sonne r hen at leere det nye og saameget forbedrede Ager- 

brug, vilde O ens Landejendomme om ikke mange A a r af- 

give dobbelt saa stör Jndtcegt, som nu er Tilfceldet; men 

det er et Haab, at Befolkningen ogsaa omsider stal faae 

Sandsen vakt i denne Henseende.
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Ester Udstiftningsberegningen af 30te November 1803 

er hele D e n s  Areal, reduceret efter Taxation til 10 mod 8, 

55,372,633 ^  Alen, og reduceret M a a l  til " / z : 22,873,826 

eller 3,955 V? Tonde Land geometrist M a a l.

Agerlandet kan for Tiden antages at udgjore ^/s Deel 

af D e n s  Storrelse. A f Hede er det ncermest beliggende og 

bekvemmeste i de senere Aar for endeel bragt under Ploven, 

og i Fremtiden kan det ventes, at den Deel af samme, der 

kan undvceres fra den fornodne Jldebrcendsel, som D en  

mangler, ogsaa v il komme under Ploven. O m  Agerjordens 

Bonitet i Almindelighed kan med Sandhed siges, at den for 

stsrste Delen bestaaer af et tykt Leerunderlag med /̂4 til /̂4 

Alen godt so r tM u ld ;  vel ere Jorderne af forfljellig Bonitet, 

og der sindes og Sandunderlag og meget sandblandede Jo r-  

der, for Exempel paa Debel og Enge ls M arker; men de ere 

ikke af Betydenhed, og det kan i det hele antages, at Fuu r 

er et godt Kornland og giver G uds Velsignelse af alle Korn 

sorter, iscer i fugtige Sommere. Megen Torke taaler M a r -  

kerne i Almindelighed ikke. D en  almindelige D y rkn in g s- 

maade Var nogle A a r tilbage i Tiden folgende: Forste Kjcerv 

eller Halm  gjodet til B y g ,  anden Kjcerv Rüg, tredie og fjerde 

Kjcerv Havre, derefter Hvile i 2, 3, 4, 5 A a r  efter Jordernes 

Bestafsenhed og Gaardens eller Ejendommens Storrelse; 

men da Kartoffelavlen siden 1826 er meget udbredt paa 

Den, blev der afvexlet med denne Sced og taget Kartosler 

efter Rüg, tilsidst Havre, eller atter R ü g  med lidt Gjodning. 

N u  da Fuurboen foretager betydelige Forbedringer i Ager- 

bruget ved at brakke og mergle Jorderne, begynder og en 

Scedfolge efter enhvers eget Behag og som Han sinder mest 

hensigtsmcessig. D a  Den  mangler Hoavl, begyndes nu og 

med Kloveravl og B rugen  af andre Grcesarter, der trives 

fortrinlig.

Det varede lcenge, forinden Fuurboen indsaa Nytten af 

Hegn og Fred, der er saa vigtig for Agerdyrkningens Fremme, 

ja Han modsatte sig endog denne nyttige Foransta ltn ing; 

men nu er Han og i denne Henseende gaaet frem til det 

bedre, og saaledes lonnes den strcebsomme Jordbrugers F lid
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med dobbelt Velsignelse. Jstedetfor at der forhen aarlig 

kjobtes rnange Tonder Korn til Den, scelges nu flere Tusinde 

Tonder derfra, og endog den mindre Gaardmand lever nu 

rigeligere af sin Gaard alene, end forhen daade af Fifleri 

og Gaard. Beiständen paa Fu u r  er nu almindelig.

A f D e n s  fordums störe og herlige Skove er nu intet 

tilbage uden en yderst ubetydelig Levning paa Gaardmand 

Thoger Mikkelsens Lod i Vojl. A t imidlertid Skov  atter 

kan trives her, beviser det af Huusm and Jacob Nielsen paa 

Holm  anlagte Skovstykke paa over 3 Tdr. Land, der voxer 

og trives fortrinlig. Denne M a n d  fortjener hcederlig Omtale, 

da Han er den forste, der har begyndt med Skovplantningen 

og givet et ypperligt Cxempel, der fortjener at efterfolges 

af Hans Landsmoend. O gfaa  med Anlceg af gode Frugt- 

og Kjokkenhaver har Exemplet virket, og D en  tceller nu ikke 

alene 16 nye Anlceg af dette S l a g s ,  men forhaabentlig 

kunne flere i Tiden ventes.')

Byerne Debet, M asbad, Nederby og Hvirpgade ligge i 

en Strcekning og som i een B y ;  men de ovrige Bye r og 

Steder ere derfra adflilte.

Nedenstaaende Liste viser Gaardenes og Husenes S t o r 

relse og A n ta l efter Hartkorn.

Hartkorn. Gaardenes og 
Husenes Antal

P aa  omtr. 6 Tdr. Hartkorn . . . . . . 1

Fra  3 til 4 Tdr. —  . . . . . . 8

Fra  3 til 1 Td. .............. 56

F ra  1 Td. til 3 Skpr. —  . . . . . . 46

Fra  3 Skpr. til V4 Alb. —  . . . . . . 70

Jordlose Hufe. . . . . . . . . . . . . . 9

Jndsiddere. . . . . . . . . . . . . . . . 9

Huuslejere. . . . . . . . . . . . . . . . 13

Tilsammen 212 Familier.

') Jorfatteren har siden Jacob Nielsens Skovanlccg indtaget en 
raa og for udyrlbar anseet Hedestrcrkning, stör 12 Tdr. Land, til 
Agerbrug og Skovanloeg samt bebygget samme. Omtrent7Tdr.
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Ved Aaret 1760 bestod Jndbyggernes Anta l af 125 

Fam ilier foruden Inderster, ialt 800  Sjcele. Ved Folketcel- 

lingen i Aaret 1834 bestod Befolkningen af 822  Perforier, 

1845 af 967 og 1850  af 994. I  et T id srum  af omtrent 

100 A a r er Folketallet saaledes tun voxet med 194 Personer. 

Ved Folketcellingen 1860 var Befolkningen steget til 1070  

Personer, og udgjor som ovenfor anfort 1 8 66 : 194 Fam ilier 

og over 1100 Personer. A f disse Fam ilier ere 61 Gaard- 

mcend, 83 Huusmcend med Jord fra 7 til 1 Skpr. Hartkorn, 

21 Huusmcend med liden Jord, og 29 Huusmcend foruden 

Jord, etter saakaldte jordlose Hufe. Ved Folketcellingen 1871, 

bestod D e n s  Befolkning af 1173 Personer, hvortil kommer 

for 1872 35, saa at ved Aarets Udgang 1872, var hele 

Befolkningen 1208 Personer, eller 212 Familier. Deraf 

ere 65 Gaardmcend, 116 Huusmcend med Jord, og Resten 

jordlose Huusmcend, Lejere og Jndsiddere.

4. Fiskeri og Fiskeredskaber.
Fifleriet har stundom vceret rigeligt og stundom yderst 

daarligt. Naar det var daarligt, har gjerne Vesterhavets 

Jndbrud i Limfjorden vceret Aarsag deri, hvilket erfares af 

de i anden Afdeling anforte, af 3 danske Konger givne B e - 

naadnings-Breve. Det var formedelst Beboernes meget ringe 

Vilkaar, og fordi Fiskeriet for Landet stog fejl, at der blev 

givet Nedscettelse i Skatterne. Ved at sammenholde hermed, 

hvad Arent Berntsen i „Danm arks frugtbare Herlighed," 

trykt 1656, anforer, 1 B og , Pag. 164: „Thy er et Land, 

8 M i i l  langt og 2 M i i l  bredt, imellem Vesterhav og L im -

Land er beplanket med Skov. 4.Tdr. Land indtaget til Agerland 
og merglet og omtr. I Td. Land indtaget til Haveanloeg og Frugt- 
avl, Alt dette tegner godt. Eiden har flere Beboere indtaget og be- 
plantet Hedeftykker. saa at Den i 1866 tceller 6 storre og mindre 
Plantager, og flere er i Anlceg i de sidge Par Aar. Ligesaa künde 
Trcefrugtavl og meget fremmes, naar de fornodne Frugttrcrer til moderat 
Priö var at erholde. Dens Jordbund og Deliggenhed egner sig til, 
at Fuur künde blive ligesaa god et Frugtland, som enten Thorseng 
eller Als.
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fjorden. I  Norden landfast med Hanherred og Vensyssel, 

men i Sonden mod Harsyssel udflyder en A rm  eller et smalt 

Stykke Land, som i Brede neppelig er 1 Fjerdingvej og i 

Lcengden for V2 M i i l  kan vcere at regne, hvilken smalle 

Strim m el eller Jordsm on gjor samme E g n  sammenhcengig 

med Harsyssel. Over dette smalle Stykke Land haver Vester- 

havet nogle A a r tilforn indbrudt i Limfjorden og den, som 

tilforn fkal have vceret ganfle eller mesten fersk Band, salt- 

gjort, hvorover saadan stör Mcengde Gjedder, Aborre, Brasen, 

Horker og deslige, som den tilforn Var rig af, flal vcere 

blevne dode, og ved alle Strandbredder opflyllede, at man 

paa nogle hundrede Vogne dem ikke künde borttage. O g  

siden den T id  forskrevne Fifle ikke udi Limfjorden tilgaaer, 

men alene Flynder, Aal, Hvilling, Torsk, S i ld  og anden 

Strandfisk" —  kan det med temmelig Sikkerhed antages, at 

Aarsag til, at Fiskeriet ved Fu u r den T id  flog fejl, Var 

Havets Jndbrud i Limfjorden og den ncest folgende Odelceg- 

gelse af Limfjordens Fiflearter; men hvor lcenge denne sättige 

Tilstand iblandt O e n s Beboere formedelst Fifleriets Ode- 

lceggelse har vedvaret, derom vides Intet. Det forste histo- 

rifle siden denne Periode forekommer i Danfle Atlas, udgivet 

omtrent 1768, attsaa over 100 Aar feuere; men den om- 

tales ingen Fattigdom iblandt Beboerne, og fluttes altsaa, 

at Fifleriet den T id  atter har vceret i god Flor, og Vester- 

havets Jndbrud i Limfjorden standset; thi det meldes ud- 

trykkelig, at Fifleriet er Mandfolkenes S a g  eller Hovedsag, 

samt at der falder godt Heltfifleri, men Aalefifleriet er det 

betydeligste, da Jndvaanerne deraf kan afscette en stör Mcengde, 

dels rogede, dels saltede, og Fuurbo-Aalen desuden er beromt. 

F ra  sidstncevnte T id  og lige til 1825 har Fifleriet vceret 

rigeligt til Den, saavel af Brakvandssifle, hvilke Jndvaanerne 

om Sommeren med smaa Vaade daglig fangede i Mcengde 

til deres Fode, og saaledes altid havde ferfl F ifl i Over- 

flodighed paa deres Borde, som og af det vigtigere Aale-, 

Helt-, og Drredfifleri, hvilke sidste Sorter iscer vare Handels- 

artikler.

A f Aalen, der som foranmeldt Var beromt og endnu er
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det, udgik aarlig mange Tusinde Lpd. rogede til A a lborg  og 

iscer til Kjobenhavn, ja selv til fremmede eller udenlandste 

Steder, som Hamborg og Petersborg; tillige udfortes Aalen 

levende i Kvaser til Kjobenhavn. Helt, der stundom fan- 

gedes i Mcengde, iscer om Sommeren med Pulsvaade, roge- 

des ligesom de störe Orreder og sogtes med Begjcerlighed af 

Skippere fra Kjobenhavn eller og solgtes i Aalborg. O gsaa  

Sildefisteriet Var meget betydeligt, dels med 3 til 4 S ild e - 

vaade og dels med 4 til 5 staaende Rufer; S ilb en  udfortes 

ikke, men afsattes til de ncermeste Landes Beboere, mest 

ferste. *)

Nedenstaaende med Sandhed og Nojagtighed affattede 

Beregning over, hvad Fisteriet for 1825 i Almindelighed, 

bet ene A a r med det andet, afgav, v il bedst kunne oplyse, 

hvilken vigtig Jndtcegtskilde det var for Fuurboerne.

Fisteriet ved Fuu r har for Havets Jndbrud i Limfjor- 

ben afgivet det ene A a r med det andet:

a. 13 Pu lsvaade aarlig, have hver fistet 

2000  Snese A a l u 2 M k. Pr. Snees 

er............................ 666 Rd. 4 M k.

Herfra Vaadens og 

ovrige Omkostningers 

F rad rag ................. ^ 200  R d . , ,  M k.

Jgjen  466  Rb. 4 M k.

der for 13 Pu lsvaade u d g jo r...........  6066  Rd. 4 M k .

6. 14 Krogbaade, som fistede fra 14 Dage  

efter M a jd ag  til M ikkelsdag i 20 Uger; 

hver Baad  fistede ugentlig, den ene 

Uge med den anden, 80  Snese Aal, 

bliver 1600 Snese L 2 M k. Pr. Snees, 

e r ..........................  533 Rd. 2 M k.

Herfra Baadleje og

') I  det sidste Par Aar.soelges Silben mest ferst til en Fistehandler 
i Struer, der videre behandler den og sender den til Udlandet 
I  Almindelighed betaler Han Ölen eller 60 S ild  med 1 Rdlr. 
Aalene betales for Tiden med 12 a 14 Mk. Lpd. ferste.
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S e j l  20 Rd., Fistered

staber for 4 M a n d  a 

16 Rd. er 64 Rd., ialt 84 Rd. „ M k.

Jgjen  449  Rd. 2 M k.

der for 14 Krogbaade udgjor......... 6290  Rd. 4 M k.

e. 3 Sildevaade 5 2000  O l  5 1 M k. 8 Sk . 

pr. O l,  er for en Vaad 500  Rd. „ M k.

Herfra Vaadens Ud- 

redning 150Rd., Baad - 

leje 10 Rd. og Stovler 

10 Rd.. i a l t ...........  170 —  ^  —

Jgjen  330  Rd. „ M k.

udgjor for 3 Sildevaade..................... 990  —  „ —

ä. 4 Silderuser, med hver Ruse fanget 

det ene A a r med det andet 4000  O l  

S i ld  ü 8 Sk . pr. O l  er 333 Rd. 2 M k.

Omkostninger til F i 

- steredstaber det ene

A a r med det andet ..  128 —  „ —

t'.

8 -

Jgjen 205  Rd. 2 M k.

altsaa for 4 R u fe r . ................. .

O m  hver Ruse er 8 M and, og O m - 

kostningerne for hver M an d  kan 

omtrent blive 16 Rd. aarlig. 

Ferst- eller Brakvandsfisteriet anslaaes

lavt beregnet t i l....... .......................

Ved Fuu r har i Fistetiden opholdt sig 

8 Pulsvaade fra Harboore og Agger. 

Fortjenesten for hver af de 8 Mcend, 

som disse Havboere have fistet for, er

lavt anstaaet 100 Rd., g j o r . . . .......

D en  aarlige Udforsel af rogede Aal, be

regnet 20 Snese til hver 5 Lpd., har 

vceret 10,000 Lpd., og Fordelen til dem 

af Beboerne, der brugte Aalehandelen, 

Var 1 Rbmk. pr. Lpd., bl iver. . . . . . .

821 —  2 —

1000 —  „ —

800  —  „ —

1666 —  4 —

Su m m a  Jndtcegt ved Fisteriet 17,635 Rd. 2 M k.
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Jndtcegten ved Stangaalen er ikke fort under Beregning, 

da bette Fisken er ubestemt og der forlober meer end en 

Vinter, imellem at Stangen  kan venyttes.

Fremdeles ere de Personers Kost, som have brugt Fifle- 

riet, ikke fradraget Jndtcegten, da bisse hver M orgen  künde 

hjembringe smaa Aal, Sm elt, Helt og flere Sorter Fifl, der 

meer end rigelig künde svare til Kosten.

Ved Havets foran berorte Jndbrud i Limfjorden Natten 

imellem 4de og 5te Februar 1825 indtraf det samme Tilfcelde 

som ved Jndbruddet i det 17de Aarhundrede, at den storste 

Deel af Limfjordens Fiskearter odelagdes og dreve i mange 

hundrede Lces dode paa Strandbredden, og de tilbagevcerende 

Arter forstyrredes i deres vante Orden, og saaledes odelagdes 

atter Beboernes davcerende vigtigste Jndtcegtskilde, idetmindste 

for en Tid. D e  Fiskearter, som reent uddode, vare folgende: 

Aborren, Horken, Gjedden, Karudsen, Ruflallen, Hvidflallen, 

Brasen, Fliren og Negenojen *). D e  tilbageblevne Fiskearter 

vare: Aalen, Aalekvabben, Rodspetten, Orreden, Smelten, Helt 

og S ild .

Aalen fandtes forhen i uhyre Mcengde i Limfjorden; 

men ogsaa paa denne Fifleart havde Saltvandet betydelig 

Jndflydelse. D e  opdrev dode ved Strandkanten i stör Mcengde 

i de forste A a r efter Jndbrudet og fandtes om Vinteren i 

Tondeviis indefrosne i Fjordisen, ligesom og Helt og Drreder. 

M ed Tiden er den naturaliseret og findes endnu i betydelig 

Mcengde; dog kan den ikke fifles til bestemte Tiber som for

hen, eller paa saadanne bestemte Steder, og til denne T id

') Det maa bemcerkes, at i den Arm af Limfjorden, som lober forbi 
Virlsund og til Hjarbcrk. og som formedelst den störe Skalsaa,

' Fistbcrkaa og Strandetaa, der alle falde i den, endnu er Brakvand. 
findes disse i den ovrige Deel af Fjorden uddode Fiskearter endnu, 
men dog knn sparsomt, og der er ingen Tvivl om, at dersom 
Aggerkanalen engang L Tiden, ligesom for er steet, atter flulde 
stoppes. og Limfjorden saaledes igjen blive Brakvand, vilde disse 
Fiskearter atter indfinde sig og blive ligesaa talrige som for 1825. 
Smelten findes nu for Tiden ikke mere i Fjorden, idetmindste 
ikke omkring ved Funr.
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har den Heller ikke Vinterleje oller hele Fjordbunden, men 

findes gjerne om Vinteren i Dynger eller Klumper. —  S ü 

den er Heller ikke i saa stör Mangfoldighed tilstede i Fjorden 

som forhen, hllad vel ncermest er en Folge af, at de fine 

Vandplanter, hvorpaa den forhen afsatte sin Angel, nu ere 

forsvundne siden Saltvandets Jndtrcengen. Drreden, der for 

Hallets Jndbrud fifkedes i Mcengde, ofte til en Vcegt af 2 

Pd., falder nu sjelden og uden betydelig Storrelse, og det 

samme er Tilfceldet med Helten.

Ester Jndbrudet har ftere nye Fist T id  efter anden 

indfundet sig i Fjorden og iblandt disse iscer i stör Mcengde 

den llelsmagende Flynderstcegt. De  Fistearter, som nu i de 

uddodes Sted findes og benyttes heromkring D e n , ere 

Drreden (sjelden), Helt (sjelden), Tungen (sjelden), Pigllaren, 

Sletvaren, Rodspetten, Skrubben, den almindelige Flynder, 

Aalekvabben, Ulken, Soflagerm usen, Hornfisten, Seeren, 

Torsten, Stören, B ris lin gen . —  A f Ska ldyr findes nu i 

Fjorden Hummer, den lille Strandkrabbe og Rejer, der lidet 

eller intet benyttes. Fremdeles findes Dsters og den spiselige 

M u s l in g ,  sidste iscer i stör Mcengde.')

I  endeel A a r efter Jndbrudet lledblev Fistcriet at staue 

fejl, hvilket bedst oplyses lled nedenanforte Beregning af den 

Jndtcegt, Fisteriet afgall i Aaret 1836:  

a) 9 Pulsvaade Halle hver fistet 

500  Snese A a l u 1 M k. 8 Sk., 

e r . . . . . . . . . . .  125 Rd. M k.

Vaadens og vo

rige Omkostningers 

Fradrag for den 

ene Vaad med den 

a n d en .................  60 Ro. „ M k.

J g j e n U  Rd. „ M k.

der for 9 Pulsllaade udgjor . . . .  585  Rd. „ Mk.  „ Sk.

') Vedbliver Forbindelsen imellem Fjorden og Vesterhavet igjennem 
Aggerkanal, vil onr faa Aar Dftersfifferiet blive af megen Big- 
tighed, a) i Snevren, d) paa Mellemgmnden, e) paa Skralderen,
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25 Rd. 4 Mk.  „ Sk.

6) 11 Krogbaade have hver siflet 

200  Snese A a l n 1 M k. pr. Snees, 

g jo r .................... 33 Rd. 2 M k.

Herfra drages 

Baadleje og S e j l 

11 Rd. og Fiske- 

redskaber for 4 

M an d  20 Rd. . 31^ Ro. ^  Mk.

Jgjen  2 Rd. 2 M k. 

der for 11 Krogbaade u d g j o r . . . .  

e) I  Aaret 1836 er fra Fuu r udfort 

til Aalborg og Himmerland 1005 

Lpd. A a l, beregnet 20 Snese til 

hver 3 Lpd., og Fortjenesten til 

de Mcend, som har brugt denne 

Handel,'har vceret 8 Sk . Pr. Lpd., 

b live r......................................... . 83 —  4 —  8 —

Su m m a  Jndtcegt af Fiskeriet 694 Rd. 2 M k. 8 Sk .

Silderuserne ere forlcengst med stört Tab  nedlagte; kun 

2 Sildevaade existere, der for Tiden udredes med aarligt 

Tab, men vedblive at bruges i Haab om, at Sildefiskeriet 

skal komme tilbage.

Saaledes havde Havets Jndtrcengen i Limfjorden, iscer 

i Begyndelsen, megen Jndflydelse paa Fuurboens Ncerings- 

kilder; thi det Var saa pludseligt, at denne Forandring i 

Fifleriet indtraf, at den med et stoppede saavel Gaardmandens 

som Huusm andens vante indbringende Levevej, og iscer i 

dette T id srum  Var der virkelig Armod iscer iblandt H uu s- 

mandsklassen, der ikke som Gaardmanden strax künde gribe 

til et ordentligt Agerbrug og derved sikkre sig Udkomme.

Jmidlertid har Forsynet hjulpet som overalt, og hvad 

Fuurboen ansaa som ubodelig Skade for sig, er blevet til 

Velsignelse. Aalen fiskes atter, om ikke saa rigelig som for,

4) paa Blinderen, e) ved ftore Fuurknud og t) ved Livtap. - Paa 
alle Visse Steder findes Dstersftaller fra forvums Tid, og levende 
Dsters allereve nu.
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saa dog nu igjen i betydetig Mcengde, og det rigelige F ly  n- 

derfifleri erstatter nu fuldelig de for 30 A a r siden uddode 

Fistearter, og da Gaardmanden nu ikke som forhen befatter 

fig med Fisteriet, uden hvad uvetydeligt kan vcere til H uus- 

behov, men Passer sit indbringende Agerbrug, saa er og F i 

steriet mere udvidet for Huusmanden og den egentlige Fister 

end forhen, og det kan med Sandhed siges, at Fisteriet om- 

kring D en  nu igjen omtrent er ligesaa indbringende som for 

Havets Jndbrud 1825. —  Sildefisteriet er ikke kommet igjen 

saa rigt eller indbringende som forhen; men det kan ikke 

ncegtes, at det, det ene Aar med det andet, svarer Regning, 

om det just ikke giver betydeligt Overstud.

D e  Fisteredstaber, som for Tiden bruges, ere folgende:

a) Pulsvaaden. E t fra gammel T id  bekjendt og endnu 

brugeligt Fisteredstab til Aalefangst, hvortil anvendes 4 Karle 

og 2 Baade. Det er det eneste bekjendte Fisteredstab, hvor- 

med Aalen kan fanges paa dybe Bande, og det bruges her 

ved Den, i Almindelighed fra M ajdag  til hen i September 

Maaned.

b) Sildevaaden landdrages og dertil anvendes 5 M and . 

D en  benyttes fra Mortensdag til J u u l samt om Foraaret 

indtil M ajdag. D e  almindelige Drcetsteder til Sildevaaden 

er fra gammel T id  ved Brandodden i Fuursund, Snevren 

og Gronnerodde.

e) Flyndervaaden er mindre end Sildevaaden, men land

drages ligesom denne og benyttes paa samme Steder. D e r

til anvendes 4 Karle, og den bruges til enhver T id  paa 

Aaret, men dog mest For- og Efteraar.

ä ) Snurrevaadet, hvoraf der gives 2 S la g s ,  Aalesnurrevaadet 

og Flyndersnurrevaadet. Begge bruges paa Dybet imod Hov- 

kanten, som Fuurboen kalder Fjordgrunden. E n  Tonde 

eller Botte fastgjores ved et Anker med Toug, og naar A n 

keret er kästet i Bunden, fastgjores Dragerebet af Vaadets 

ene A rm  ved denne Tonde, og Fisterne ro ud og scette V aa - 

det; naar Vaadet er udsat, roes med det andet Dragereb 

tilbage til Tonden, hvorved Baaden nu fastgjores og Fisterne 

staae nu i Baaden og inddrage Vaadet. Fisterne ere i A l-
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mindelighed 2, men og til sine Tiber 3 Perforier. Aalesnurre- 

vaadet bruges fra om Foraaret til om Efteraaret, Flynder- 

snurrevaadet hele Aaret, naar der er Flynbere at drage.

D isse  Vaabe, hvormeb Fisterne kan fare fra et Sted i 

Fjorden til et andet, have vceret almindelig i B ru g  overalt 

i Fjorden ovenfor Logstor i mange A a r og ere til megen 

Fordeei for Fisterne. Det har vceret T v iv l underkastet, om 

de ikke ere til Stade for Fiskeriet, men Erfaring har viist, 

at bette ikke er Tilfceldet, naar Vaadet har den lovbefalede 

Mastestorrelse, og Ungelen saaledes ikke drages med og ode- 

lcegges.

e) Nedgarn ere staaende Redfkaber, som nedscenkes paa 

Fjordbunden og hvormeb fanges Flvnder til enhver T id  paa 

Aaret, baade i aabent Band  og under J is .  Sildenedgarn 

bruges stundom om Foraaret.

k) Silderusen er et staaende Redskab, som udscettes om 

Foraaret fra Gründen til Dybet, og hvori fanges S ild .  

Hertil Den  har for Havets Jndbrud 1825 vceret 4 til 5 

saadanne Rufer, men paa Grund af at S ilb en  endeel A a r 

blev borte, maatte ophores med bette Fisten. 1854  blev 

atter en saadan Ruse, der kan koste henved 200  Rd. at ud- 

rede, forfcerdiget og udsat; den var udsat i flere Aa r med 

afvexlende Held, men dermed er nu ophort, da den ikke svarer 

Regning, hvilket Fisterne tildels tilstrive den Mcengde Torst, 

Fjorden vrimler af, og som fortcere S ilb e n  endog i Rusen.

§ )  Kroge. Med storre og mindre Kroge fistes endnu A a l 

om Sommeren ligesom i fordum Tid, dog med afvexlende 

Held. Som m e A a r svarer bette Fisteri god Regning, andre 

A a r mindre. Hvori denne Forandring ligger, vides ikke be

sternt; dog bidrager for endeel dertil, at Sostjerner, M u s l in -  

ger, Dsters og Snegle, som Fjorden nu vrimler af, bide 

Maddingen af Krogene, forinden Aalen kommer til at bide. 

T i l  M add ing  paa de störe Kroge, hvormeb i den senere T id  

ogsaa fanges Torst, bruges S i ld  og B rislinge r, til M add ing  

paa de mindre Kroge Regnorme og Rejer.

ji) Stangen. Dette Fisteri udfores paa tvende M aader: 

a) paa Baade og b) paa Ise n  om Vinteren. I  forrige
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Tiber brugtes en Art Stangjern, som kalbtes A lgier eller 

Alger, der blot Var forsynet meb en P ig  imellem Flcenerne, 

og dermed künde alene stanges störe Aal. I  bet sibste halve 

Sekulum  og derover er berimob brugt de saakalbte Sau g je rn . ')  

Det lonner sig bebre for Fiskerne enb den forhen brugte 

Algier, og herrneb tages ikke alene flere A a l paa engang, 

men baabe störe og smaa.

Stangen  paa J i s  ubfores alminbelig meb et S ta n g -  

tommer fra 24 til 28 A lens Lcengbe, paa hvis neberste Ende 

Stangjernet er befcestet. Der hugges et trekantet H u l i Isen, 

og beri stober Stangkarlen, indtil Han trcefser Aalen. S t a n 

gen paa Baabe ubfores ligeledes meb bette Stangtommer, 

eller og meb Stangjernet befcestet til en Jernstang, der er 

fastgjort til et Sty lte  Reb, og veb at plumpe dermed eller 

hceve og scenke det, stobes Aalen i Jernet. Denne sibste 

Fiskemaabe kaldes berfor Plumpstang, og har yibtil af alle 

Kynbige, baabe Fiskere og Jkkefiskere, ja enbog af dem, der 

jevnlig benytte samme, vceret betragtet som stadelig for Aale- 

fisteriet, meb eller üben Grund vibes ikke.

i)  S m a a  Vaabe, hvormeb der vades ub i Vanbet af den 

ene Person, har og vceret i B ru g  herveb Den, men hermed 

fangebes i Alminbelighed kun Aalekvabber og enteile A a l;  

de ere iovrigt üben Betybning og bruges nu ncesten aldrig, 

og maae Heller ikke bruges ifolge Fiskeri-Loven for Lim - 

fjorden.

') Denne Art Stangjern blev for omtrent 60 Aar siden udtcenkt og 
opfnndet af en ganunel Grovsmed, 4eder Smeb eller Padekja'r 
Snred kaldet, der boede ved Sallingsund, afveelende snart paa 
Sallings-, snart paa Morslands Siden. Denne gamle Smed 
var iovrigt bekjendt for sine Sccrheder, sine störe Jndsigter i Me 
kaniken, og derved, at Han brugte en stör Kampesten til at smede 
paa istedetfor en ordentlig Ambolt. - -  I  Aaret 1872 har Fi  ̂
steriet herved Den vceret mindre indbringende, iscer paa Aal og 
Flynder, der vist nok maae tilstrives Naturforholdene, da det er 
en afgjort Sandhed. at Limfjorden aldrig lader sig fiste tom. 
Hvad Aallfistcriet angaaer, da er det ikke umuligt, at Udtorrelsen 
af endet af de störe Ferstvandssoer, hvis Bande havde Udlob i 
Fjorden, for Tiden er Aarsag i Aalens Formindftelse. Dsters-
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5. Offentlige Anstalter.
D en s Kirke hedder S t .  M ortens Kirke, fordum indviet 

deune Helgen til Wre. D en  har i Begyndelsen af det 12te 

Aarhundrede havt til Stiftere Gutchi, A g i og Atti, om hvem 

ingen videre Efterretning Hades, og ved Anno 1176, eller 

kort for, stal Biskop N ie ls i V iborg have stadf^stet Fu u r 

Kirkes Annexion til V iborg Domkirke, som 40 A a r tilforn 

Var gjort nled Biskop Eskild, med Samtykke af Sogneprcesten 

Boe og formetdte Kirkens Stiftere, og 1164 af Pave Alex

ander den 3die stadfcestet (se herom danske A t la s  Tom. 4). 

Senere har Kirken vedblevet at tilhore Domkapitlet i Viborg, 

endog lcenge efter Reformationen. I  den nyere T id  har den 

tilhort Professor M a s iu s  i Kjobenhavn, og senere er den 

ved Kjob kommen i Provsten og Sogneprcesten her paa Den, 

N ie ls Arroes Vcerge, og igsen til Hans S o n  Sogneprcesten 

Jver Arroe. Efter dennes Dod blev den ksobt af D e n s B e - 

boere, saa at ncesten hver M an d  nu ejer sin Korn- og Kvceg- 

tiendeanpart.

Kirken har et smukt og temmelig hojt Taarn, som til- 

ligemed Lavkirken er tcekket med B l y ;  Lavkirken og Sa k r i-  

stiet ere bvggede af den paa Den  vcerende rode Sten. D en  

er og indvendig anselig, men den mangler endnu Prydelse, 

som den forhaabentlig med Tiden vil faae.

fisteriet tiltager betydelig, og vit Tyboroneanalen vedblive at 
holde sig. dlive en fand Indtcegt sor Stalen, men Sporgs- 
maalet er Nllige. om andct Fisterie ikke derved lidcr Skade. 
Endelig vil Hummerfiskeriet om saa Aar ogsaa blive af megen 
Vigtighed; det er mcrrkvcerdig i hvilkcn Grad dette Krebsdyr for
me rer sig

Hvad angaaer de nuvcerende Love for Limfjerdsfisteriet, da 
turde de vel neppe vccre aldeles TidSsvarende, o.g Nigsdagens 
a'rede Medlemmer ere neppe saa noje bekjendt med Localiteterne, 
at fuldkommen nojagtige Love fra Nigsdagen udfcrrdiges i denne 
Netning; mange Aar vil hengaae, for Lovene for Limfjordsfisteriet 
blive aldeles hensigtsmcessige. Det er og uden for al Tvivl. at 
Controllen künde spares, og at al S lags Listen uden Skade til 
enhver Tid künde tillades (Dftersfisteriet sraregnet), naar knn Maffe- 
storrelsen i Garnene for Ingelens Skyld bibeholdtes. Dette 
künde vel stee uden en saa kostbar Control.
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Altertavlen er 1702 renoveret af ovenncevnte Doctor og 

Professor M asiu s, hvilket en Jndskrift, som fandtes derpaa, 

for den i Aaret 1829 alter Llev opmalet, udviste. Jndskriften 

lod saaledes:

„Gud til M re, G ud s Tempel til Z iir, haver denne 

Kirkes Velcedle Hojcervcerdige og Hojlcerde Patron, Doctor 

Hector Gotfried M asiu s, Theologus og Publ. Professor 

paa det kongelige Universitet i KjoLenhavn, denne Alter- 

tavles og Prcedikestols Renovation Lekostet 1702. ')

Hvem ellers har givet Altertavle og Prcedikestol, vides 

ikke. I  Taarnhvcelvingen har vceret en muret aaben Begra- 

velse, af hvem indrettet, vides Heller ikke; men Sogneprcesten 

Magister Peter Schive, som dode 1695, 65 Aar gammel, 

har her vceret Legravet tilligemed flere Personer, hvorom in 

gen Efterretning haves. H ans over Begravelsen i sin T id  

indsatte Epitafium lod saaledes:^)

O o rona  1̂u 8titiss.

OinersZ 8 ie  (^vi686unt 
viri

?1: V6ri6ralli1i8 et 01ari88irni 
N  keti'i Kelle vir ̂

O liin .Iolla.liQi8 Hspuei'i Üatllieri8i8 8tuäiorunr et pore- 
^rinatiorii8 Uoäerutor euni x6rlu8tra886t oelellrioi^ 
(^errnanise et Oallire ^.6uäeiniu8^ et eum äoeti88imi8 
I^amiliaritateni ini88et, R-eetor Kellolse OaI1inKbur§en8i8

') Doctor og Professor Masius, der et andet Sted kaldes Hector 
Fredcrik, iftedetfor Hector Gotfried, var tillige Hofprccdikant og 
fodt i Natzeburg 1658 Han blev Professor 1683 og dode paa 
sin Gaard Navnstrup 1709. I  sin Tid var Han de RcformerteS 
ivrige Modstander. (Se  Danst Minerva Juli 1816.) — Til liden 
ZCre for davccrende Sogneprcrft Fischer og Kirkevcergerne blev detle 
i Sten udhugne Mindesmcerke efter en hcrderlig Mand, da Degra- 
velsen for nogle Aar siden blev nedbrudt, henflcrngt paa Kirkegaar
den og er nu borte, iftedetfor at det med liden Ulejlighed og lige- 
saa liden Bekoftning baade künde og burde have vceret indmuret i 
Taarnhvcelvingen eller paa et andet passende Sied i Kirken.
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per trienuium luit. ^auäem Voeatur aä k'unetionem 
DeeleZiaLtieam Üusu8 loei, eui udi ultra (^uatuor lu i- 
8tra üäeli88inie prs6l'ui886t^ iuter Nortal68 6886 äe8iit 
^.uno 1695. 16 «lau: L^tat 65.

Lju8 meiuorise lioe ^ouunreutum 
Dorothea LiäeuburK 

Ilxo r 8uper8t68 6t 1il)6ri.
p: 0 :

P a a  Dansk:

„Retfcerdigheds K rands! Her hviler Stovet af den scerdeles 

hcederlige og navnkundige M and , Magister Peter Schive, som 

efterat Han i sin T id  som Hofmester for Johannes Hopner 

fra Kjobenhavn under denncs Stud ium  og Udenlandsrejse 

havde besagt de berom-ere Universiteter i Tydskland og 

Frankrig og indgaaet fortroligt Venskab med de lcerdeste 

Mcend, i tre A a r Var Rektor ved Skalen i Kalundborg. 

Endelig blev Han kaldet til Prcest paa dette Sted, hvor Han, 

efter i tyve A a r med storste Troskab at have ragtet sit Em - 

bede, dode den 16de Jan . 1695 i en Alder af 65 Aar. T i l  

Hans Erindring satte Hans efterladte Enke, Dorothea S iden - 

burg, og Hans B o rn  dette Mindesmcerke."

Dobefonden er af Granit. Derpaa findes afbildet en 

Lilie og et lovelignende D y r, der har et B a rn  eller Mennefke 

imellem sine Forbeen. D en  synes at vise Tcender og at 

Ville forsvare Mennesket imod en Drage, formentlig en alle

gorisk Fremstilling af Daaben eller Christendommen, der be- 

fkytter imod den gamle Drage Djcevelen. .

Dobefadet er af M essing og har i ophojet Arbejde en 

Fremstilling af Marice Bebudelse med en Omskrift af M unke- 

bogstaver, hvor 5 Gange er gjentaget Bogstaverne: M :  I :  

V :  C : A :  V :  E :,  der overensstemmende med denne Jn d - 

skrifts Betydning paa mange andre Dobefade, skal lceses: 

M a r ia  v ir^o  oa8ta a v 6  ̂ eller: H il vcere dig, M a ria , kydste 

Jomfrue.

P aa  Himlen over Prcedikestolen findes opsat 3 ubekjendte 

gamle adelige Vaaben med Aarsta l 1615.

I  Kirken hcenger og en smuk Lysekrone af Messing,
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Dobefonden i Funr Kirke.
fljcenket dertil af Hofmuurmester H ans Olufsen i KjobenhaUn. 

D en  har denne Jndskrift: H an s Kongl. Majestcets Hofmuur

mester og Uelbestalter Fendrik ved Brandordenen H ans O lu f 

sen, samt Hans k: Hustru B o d il Andersdatter, Hauer forceret 

denne Lysekrone til Fuu r Kirke i Jylland, saasom hun er 

fodt paa Fuurland og Dobt og Christnet i Fuu r Kirke. G uds 

H u u s til S ira t  og M re  og Paarorende til Afmindelse. 

1 7 0 3 ? )  Ligeledes hcenger i Kirken et Skib, taklet som en 

B r ig  og forceret dertil af forrige Sogneprcest Fischer. For- 

resten findes intet Mcerkocerdigt i Kirken, med Undtagelse af 

en Tavle  Lag paa Prcedikestolen, hvorpaa er optegnet Prce- 

sterne siden Reformationen, som i en egen Afdeling skal 

anfores.

') Bemeldte Bodil Andersdatter var af Familien Ferk, der nu er 
temmelig udbredt herpaa Den.



35

Kirkens malriculerede Hartkorn er 50 Tdr. 3 Skpr. l  

Fdkr. 1 Alb., og Skatterne belob sig i Aaret 1854  til 47  

Rd. 36 Sk . Er^penserne samme A a r belob sig til 16 Rd. 

1 0 V 2 Sk .
Prceste-Embedets aarlige Jndtcegter ere foruden den vel- 

bvggede Prcestegaard med fortrinlige Jorder og god A v lin g  

af gl. Hartkorn 5 Tdr. 2 Alb. og nyt Hartkorn 5 T d r 5 

Skpr. 1 Alb., i Tiende: 50 Tdr. R ü g ,  50 Tdr. B y g  

og 68 Tdr. Havre. Offer og Accidentser 200 Rd. S t .  

Hansrente 47 Rd. Kvcegtiende 10 Rd. Paaskeceg 35 O l.  

Desuden et M a a l Mcelk af hver Gaardmand til Ost og fra 

gammel T id  10 O l  S i ld  af hver S ild vaad  og 1 Fente 

(eller en R a ts  Fängst) A a l af hver Pu lsvaad  og hvert 

Kroglaug, som fisker ved Den. *)

Nogle A a r  tilbage i Tiden havde D en  kun een Skole, 

der 1731 var anlagt paa Hvirpgade og af Landets davce- 

rende Eier og Velgjorer, A. Kjcerulf til Soda l, Var givet til 

Sognets Ungdom. T i l  denne Sko les Vedligeholdelse, saavel 

som til de Fattiges Underholdning, har bencevnte Kjcerulfs 

Enke, F ru  Margrete Dorthea Braes, 1739 legeret 1000 Rd. 

eller nu 1000 Rd. R igsm ont, som til evig T id  indestaaer i 

Fuu r med forste Prioritet, og hvoraf Renterne anvendes til 

Skolen og de Fättige paa Den. Fundatsen findes i Hoffm: 

Fund: S ä m lin g  Tom. 3, Pag. 479. Skolen bestyredes da 

af en Skolelcerer, som titlige var Kirkesanger, og Hans aar

lige Lonning belob sig til 20 Tdr. B y g ,  6 Tdr. R ü g  in  

natura. Accidentser 3 Skpr. Rüg, 1 1  Rd. 1 M k. 7 Sk . i 

Penge, Melk til Ost, som omtrent udgjorde 3 Lpd., Paaskeceg

') Dette var Prcrfte-Embedets Jndtccgler 1866. nu i 1872 ere de 
foruden Prcestegaardens Avling. der er bortforpagtet for 80 Tdr. 
Byg aarlig i Visse Aar, og den ovenncevnte Tiende 50 Tdr. 
Rüg, 50 Tdr. Byg og 68 Tdr. Havre. Offer og Accidentser 2 
a 300 Rd. Vederlag for St. Hansrente og Smaaredsel 15 Tdr. 
Byg efter Kapitelstarten, og Vederlag for Fisteritienden 20 ü 30 
Rd. Til Aormandcn svans i aarlig Pension 65 Tdr. Byg 
efter Kapitelötarten, Erpencerne ere 55 Rd. 2 Mk. 2 ß. Hele 
Jndtccgten af Prcrsteembedet belob sig til Nytaar 1872 til 
1004 Rd.
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10 O l ') ,  JldeLrcendsel 52 Lces Fladtorv og 10 Lces L yn g ; 

af ovenncevnte Legat 12 Rd. samt Kirkens Lvsepenge 3 Rd. 

2 M k . : Hojtidsoffer, Brytlupper og Barnedaab omtrent 100 

Rd. Desuden en Jordlod til Sko len, hvis Areal Ager, 

E n g  og Hede er 8 V4 Td. Land eller nyt Hartkorn 7 Skpr. 

2 Fdkr. 2 Alb. A f denne Jordlod svarer Sognet Skatter 

og Afgifter, ligesom den og vedtigeholder Degnebolig og 

Skolehus.

Senere er den Forandring skeet, som og var hojlig nod- 

vendig, at Den  har erholdt 2 Skoler og tvende Skolelcerere.

Den ene Skole er som sa'dvanlig paa Hvirpgade, den 

anden Skole er opfort i B yen  Debet. Skolelcereren paa 

Hvirpgade er titlige Kirkesanger; dog ligger Kirkesanger-Em- 

bedet ikke for beständig hertil, men kan omverles til den af 

Lcererne, der er bedst skikket til Kirkesanger.

Konge-Korntienden ejes af Logstors Skole og Ejeren af 

S o d a l ved Viborg, hver med det halve, og ifolge Fcestebrev 

af 7de M a j  1764 er denne Tiende til evig T id  overladt 

D e n s  Beboere for 3 M k. pr. Td. Hartkorn. Fa'stebrevet er 

ordlvdende saaledes:

„Anne Cathrine Frisenberg, sal. Didrich Jversens efter- 

ladte Enke til Sodal, kjendes og vitterliggjor, at jeg yer> 

med stceder og faster til Fuurlands Beboere den mig til- 

hörende Fu u r S o g n s  Konge-Korntiende, saaledes at samt- 

lige menige Mcend paa bemeldte Fuurland, som saae og 

hoste og tiende bor efter Loven, beholde herefter hver for 

sig bemeldte Anpart Konge-Korntiende af alle S t a g s  Korn, 

som de ellers vare pligtige paa Kjcerven at erlcegge, imod 

at de derfor aarlig betale til hver Iste M a j  af hver Tonde 

Hartkorn Bondergods deri Sognet, som er 160 Tdr. 2 

Skpr. 3 Fdkr. 1 Alb., Tre M a rk  Danfke, der udgjor den 

Su m m a  80  Rd. 1 M k. 1 Sk., siger Firsindstvve R igsdaler 

Een Mark, Een Sk itling  (hvoraf den halve Deel i det 

mindste betales i klingende M on t) til mig eller efterkom-

') Det er na senere besternt, al Larerne istedetfor Wg. Ost etc. aarlig 
nyde af Kommunen 3 Ndr. Rüg og 2 Tdr. Dpg efter Kapitelstart.
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inende So d a ls  Ejer paa Sodal. Desforuden betale de

aarlig i rette T i der paa behänge Steder alle kongelige 

ordinaire og ertraordinaire Skatter og Paabud, som nu 

ere etler herefter paabpdendes vorder af bemeldte Konge- 

Tiendes Hartkorn, som er 50 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 1 

Alb. O g  da Christen Thomasen og Christen Christensen 

af Prcestgaard, Gregers Mikkelsen af Nederby og Peder 

Eraversen af M asbad  haver paa egne og samtlige Fuu r 

S o g n s  Beboeres Vegiie tilforpligtet sig, Een for Alle og 

Alle for Een, at indestaae og svare til ovenmeldte aarlige 

Afgifts rigtige Betaling i rette Tid, med deres nuvcerende 

Hosbonde Velbyrdige Hr. Peter Enevold B rae s til Kokke- 

dal Hans Ratification, saa beholde og nyde de samme 

Kongetiende, saalcenge den aarlige Afgift 80 Rd. 1 M k. 

1 Sk . samt Kongelige Skatter og Paabude, som meldt er, 

deraf i rette Tider uden nogen Ophold bliver betalt; men 

i manglende Fald, da dette Fceste aldeles at ophore og 

So d a ls  Ejere selv at overlade Tienden til hvem de lyster. 

Dets til Bekrceftelse under min Haand og Seg l, cerbodigst 

ombedende Velcedle og Velbnrdige Hr. H an s Severin  R a fn  

i Viborg, Kongelig Majestcets Kammerraad og Landstings- 

procurator, samme med mig som Lavvcerge vilde under- 

skrive og forsegle. Sodal, den 7de M a j  1764. A n n a  

Cathrine sal. Jversens. (1^. 8 .) Ester Begjcering under- 

skriver og forsegler som Lavvarge Rafn. (1^. 8 .)

Konge-Kvcegtienden er perpetueret Sogneprcesten i V in 

kel vcd Viborg.

Fcergestedet er stiftet af en af D e n s forrige Ejere med 

kongeligt Priv ileg ium ; men da dette P riv ileg ium  er forkom- 

met, saa vides nu ikke, hvem Stifteren har vceret. Det er 

anlagt ved den saakaldte Stenerodde, og derfra skeer Over- 

farten til Branden i Sa llin g , der er det ncermeste Sted til 

S a l l in g s  Fastland, omtrent 880  Alen. —  Fcergemanden, der 

nu som de ovrige Beboere er Selvejer, holder en lille Fcerge 

til at overfore Hefte og Vogn  samt Kreaturer og en mindre 

Baad  til Overfart for enkelte Personer. Han sorterer vel 

under Generalpostdirectionen, men har for Tiden hverken
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Prrvilegium  eller Taxt. For Fangerettig Heden svares fra 

gammel T id  af aarlig til Köngens Kasse 4 Rd. 2 M t., 

B e v is  for, at det for har havt Privilegium . A f endel af 

D e n s Beboere oppebcerer Fcergemanden aarlig 7 Tdr. 4 Skpr. 

R ü g  og 4 Tdr. 4 Skpr. B v g ,  og de, der yde denne Llfgift, 

have sri Overfarl; de vorige Beboere og Fremmede betale 

en billig Fragt, der afgiver omtrent 80 Rd. om Aaret og 

er saaledes Fcergelobets hele Jndta'gt, fraregnet et ubetydeligt 

Vcertshushold, hvorpaa haves Privilegium , og hvoraf svares 

aarlig til Köngens Kasse 2 Rd. N u  i Aaret 1872, har 

Fcergemanden baade Priv ileg ium  og Taxt. E n  stör Fcerge 

er anflaffet, saa Fcergestedet har denne til Overforsel af 

Hefte med Vogn, samt Kreaturer. E n  mindre Fan'ge og 

2 Baade tjener til Overfart for enkelte Personer. —  I  Brcende- 

vinsskat for det priviligerede Krohold svares aarlig 30 Rd.

T i l  Fattigvceseuet, der er reguleret efter Lovene, udrede 

O ens Beboere nu for Tiden 10 Tdr. Rüg, 10 Tdr. B y g  

og 100 Rd. i Penge. —  I  de sidste Aar er der opfort et 

ordentlig grundmuret Fattighus paa Hvirpgade.

T i l  Den  er i den senere T id  erhvervet tvende Handels- 

bevillinger.")  D en  forste erholdt en Jndfodt, Som and Jen s 

Christensen, endel Aar tilbage i Tiden; men da den Var 

meget indflrcenket, sogte senere Kjobmandene Nyholm  og Trap 

i Nykjobing paa A lo rs  en mere udvidet Handelsret, som de 

og erholdt. Jen s Christensen gik senere Fallit og er nu dod, 

saa denne Bevilling  henhviler uden at vcere bleven foruvet. 

D e  ncevnte Kjobmcend have anlagt et Handelsetablissement i 

Nederby, som bestyres af en Fuldmcegttg. Det er i god 

F lo r og afgiver vistnok ligesaa god Jndta'gt som en jevn 

Kjobmandshandel i Kjobstaden; det er og i flere Henseender

') I  Aaret 1873 blcv til ^attigva'senet udreoet 14 Tor. Rüg I I 
Tdr. Dpg eg 510 Rd. 3 M k , altsaa i 0 Aar en Forogelse af 
4 Tdr. Rüg l Td Bpg og 4!0 Ro. 3 Mk. —  -) Senere er 
tilkommet en tredie Bevilling for en Maiurfakturhandler. der dog 
sioen N^ringsloven traadte i Kraft, henligger uben t̂tet. ?̂ or 
Tiden har Den 2 Kfodmand, 3 Manufakturhandlere, ! Bager, 
9 Snedkere og Tommermamd samt 5 Grovsmcde.



39

til Rytte for D e n s Indvaanere, da de nu paa Siedet selv 

kan erhvlde de Kjvbmanbsvarer, som de for ofte med Besvccr- 

lighed maatte heute i Kjobstaden, kun dar det gavnligk, at 

D e n s Sogneforstanderskab havde lidt Indseende med, at 

Handclsretten ikke formeget udvides, ogsaa til uderettiget Vcerts- 

hushold og Dobbel i Butikkerne: thi dette kan ikke vcere til For- 

deel for Beboerne og Heller ikke for D e n s  priviligerede Kromand.

6. Raturproducter.
Den saa bekjendte S te n , af sin rodlige Farve kaldet 

den rode Ste», har mange Reffende besagt og besage endnu. 

Den er beliggende paa D e n s nordlige Side, omtrent i M id -  

ten af en lang D a l,  der strcekker sig uo til Fjorden og paa 

begge S ider er omgivet af temmelig Hofe Lyngbakker, hvori- 

blandt den Balte, fra hvis Fod Stenen fremkommer i den 

vepre S ide  af Dalen, og som har en Hojde af omtrent 30 

Ale», men dog ikke er den hojeste. —  Stenen holder 6 til 

7 Alen i Hojde, er 16 Str id t i Lcengde og 46 Skridt i O m - 

kredS, forsaavidt den er synlig. Jgjennem Da len  og tcet 

forbi Stenen lober en liden Beek, der har fit Udspring fra 

nogle sniaa Moser i Dalene langer inde i Heden, og som 

paa sin Bei afscetter Okker; men Bandet er desuagtet klart 

og velsmagende. Ester N ie ls Thaarups Relationer, der i 

Aaret 1761 berejste Fnu r for et mineralogisk Selskab i Kjo- 

benhavn, fkal Bcekkens Band  vare meget inineralfk; men 

sandshnlig er denne Angivelfe overdreven. Meningerne om 

Stenens Oprindelse ere forskjellige, ja Nogle antage den og 

for at vare et vnlkanfk Produkt; men egentlig er den et 

Konglomerat, dannet af Jernsand, forskjellige Smaasten og 

Virus i Forening med bindende Lerarter, Jernokker og muligt 

Vitriolsyre samt Gibsdele, der udsat for Luftens og Vandets 

Paavirkning antager megen Fasthed; den udgjor sandsynlig- 

v iis  endel af D e n s Grundlag, iscer den nordre og bakkede 

Dels, da den vifer sig flere Steder i Dalene, samt ved F a 

den af de Hofe Bakker ved Fjorden, og lige ud for Dalen, 

hvori den ligger, er en Grund, kaldet Rodstens-Hage, der 

ganste bestaaer af denne M asse  og strcekker sig omtrent V«
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M i i l  ud i Fjorden under Vandet. Ester Kundiges D om  er 

Konglomeratets Fasthed endet ringere end den bornholmste 

Sandstens, men desuagtet er den anvendelig til B y g n in g s -  

materiale, hvilket som foranmeldt Fuu r Kirke beviser.

O m  Stenen er iblandt O ens Beboere flere ikke uinter- 

essante S a g n ,  hvortil en Hule, som er i dens nordlige S ide  

tcet ved Jorden, har givet Antedning. Hulen har ved Jnd- 

gangen Udseende af en Ovnsm und, gaaer opad i Stenen og 

er saa vid og stör inden for Aabningen, at et Menneske kan 

staae oprejst den, men bliver ganske smal indad og holder 

i det hele 4 til 5 Alen. Hulen er oprindelig rimeligviis 

Lejet af en udtorret Vandaare, der siden ved Mennestehcender 

er udvidet og har faaet sin nuvcrrende Form. T i l  B y g n in g s -  

materiale vilde Stenen vcere af Vigtighed, naar man künde 

vcere forsikret om Lejets betydelige Tyt'kelse og Stenens ved- 

varende Fasthed i Bruddet, men dette er tvivlsomt.

Hvad O ens ovrige M ineralier angaaer, da er der fore- 

lobig talt herom i 2den Asdeling med Hensvn til O ens 

Grundlag. I  Danste A tla s opregnes meget om Mineralierne, 

gründet paa bemeldte N. Tha-arups Relationer; men alt dette 

deroer paa Fejltagelser. Det dv'oeste Lag og altsaa tillige det 

celdste paa Oen stal vcere Brunkulformationen. T i l  denue 

Formation höre de mange forstieltige Leerarter, her findes, 

saasom Mergelen, Pottemagerleer, Tegl- og Vceggeleer, B la a -  

leer og nogle andre urere magre Leerarter, samt den saa- 

kaldte Moleer, som og undertiden, naar den har Fasthed, 

kaldes Poleerstifer og udelukkende stal destaae af Kiseljord, 

der under Mikrostopet viser sig sorstorstedelen at hidrore fra 

en Art Jnfusionsdyr. Cementstenen findes og i bemeldte 

Moleer, lagv iis  i bestemte Mellemrum. Den  saakaldte graa 

Skiffer er en Mvleerart. Ved den rode Sten  findes, som 

meldt, Okker, der kan benyttes, som den opgraves, og ginn

en varig guul Farve; naar den brcendes, giver den et smukt 

Brunrodt. Kridt findes i en af Bakkerne paa O ens nordre

0 Okkerens Lag cre forstjellige. Paa sine Stcdcr er den 8 lil 40 
Tommer tpk, paa andre Steder kun et Par Tolnmer. Dverst
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af, uden at tale onl Flint, Kampsten, A h l og slundom smaa 

Stvkker Svov lk iis, der sindes her som overalt i Jytland.

Molenen fortjener lidt ncermere al omtales. S o m  foran 

meldt antages, at Liinfjordens vesllige Deel engang meget 

langt tilvage i Tiden har vceret en stör Jndso, ved hvis 

Bredder har opholdt sig en utallig Mcengde Jnfusions D y r.  

Ved magtige og aldeles ubekjendte Naturrevolutioner, bet vare 

sig Jordstjcelv, Vandslod etler svcere Storm e, eller maaste 

alte 3 tilsammen, er denne störe Jndsoe forsvundel og har 

givet Limfjorden og omliggende Landstrall'ninger deres tildels 

nuvcerende Dannelse, samt aflagt de ved So e n s Bredder varende 

Jnfusionsdyr, odelagte, uddode og ophobede paa de omliggende 

Lande. Saaledes sindes Moleren i S ilstrup  Bakker i Thy, 

Sundbye og Gullerup Marker paa M orso , paa Fu u r  og den 

nordostlige Deel af S a ll in g  saa fornemlig og Eldolle eller M r t -  

bolleb)erg paa Himmerland, men den storste Ophobning har dog 

fandet Sted paa Fuur, hvor ikke alene den storste Deel af 

D en s nordlige Terrain bcstaaer af denne Masse, men og 

endet af det stade Land. Fuurland har saaledes 3 sceregne 

Formationen-, der sandsynlig udgjor Grundlagene i den bakkede 

Deel af Den.

Nederst ligger den rode Sten  Materie, derncest kommer 

Mergelform alionen, og ovenpaa denne Moleerformationen, 

som den yngste og sidste Dannelse, thi det er en Kjends- 

gjerning, at Moleret altid sindes ovenpaa fra I  V2 lil 8 

ü 10 A lens Tykkelse og paa sine Steder maaske tykkere. 

Cementstenen, der som foran anforl i L a gv is  sindes i M o 

leret, indeholder naar den flekkes af og til Forsteninger 

etter Aftryk af Forverdenens Planter og Fiste, og det er et 

Sporgsm aal, som endnu ikke tilfulde er afgjort, om Cement

stenen er en egen Dannelse, eller om Moleret i Tidernes

er nogle Tonnner Muld, derefter et Lag brunt Jernsand eller 
Jernahlaf forskjellig Tykkelse, men meget fast eg Haardt. Dcrunder 
sindeS Okkeren og unter Okkeren entcn Jernahl eller Moleer! denne 
Meleer er meget hvid og sin, saa den noeften ligner Magnesia. 
Stundom ligger denne Moleer ogsaa imctlem Okkeren og Ahlen.
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Lcengde overgaaer til Cementsten. E n  Kjendsgjerning er det, 

at ved Foden af de hoie Bakker, naar man med Spade lasier 

det lose nedfaldne Leer tilside, bestaaer de forste 3 u 4 Alen 

fra Gründen af en fast Cementstenmasse, men hvorvidt den 

stiller i Gründen vides ikke. N aar en B o rin g  blev foretaget, 

er det ikke urnent, at det künde opdages, at Fuurland desidder 

en stör R igdom  af Cementsten, hvoraf allerede nedfaldne 

Blokke ere fremsendte og benyttede ved Cementbrcenderiet i 

Flensborg. Fremdeles er Moleret, hvor det ligger til Jo r- 

dens Overflade, som oftest udeu Bedcekning af Jordfkorpe, 

aldeles ingen ufrugtbar Dannetse; Trceer iscer Lcerk, Hvid E l, 

Hessel og Kcempepopler groer villig den og trives fortrinlig, 

og blandet med Mergel og Gjodning afgiver den ogsaa en 

god Jordbund til Korn og Rodfrugter, hvilket den senere 

T id s  Erfaringer har viist.

P aa  Mosetorv har Den  M ange l. De, her sindes, be- 

staae tildeels af forraadnet Trce, der ved LEltning fkal gjores 

brugbart. D en  M en ing, at her og stulde sindes Stenkul, er 

vel ligesaa tvivlsom som de vorige Angivelser. E r  det T il-  

fceldet, maa Kullene ligge meget dvbt; thi en Undersogelse, 

som for omtrent 40  Aa r siden blev ledet af nogte norske 

Bjergkandidater til en temmelig stör Dybde, afgav intet 

Resultat.

Vore lcerde og cerede Geologer og Naturforskere ere af 

den M ening, at sindes der K u l paa Fuur, er det blot B ru n -  

kul, eftersom de underste og dvbeste Lag er af denne Form a

tion; imidlertid kan jeg ikke ubetinget tiltrcede denne M ening, 

da der formentlig sindes Stenkul overalt paa Jordkloden, 

naar man kan naa den Dybde, hvori de ligger, og hvorfor 

kan der da ikke ogsaa sindes Stenkul paa F u u r ?  den M e 

ning har stedse vceret gjceldende her, at de sindes. B lo t  ved 

hensigtsmcessig B o rin g  kan Sagen  afgjores, men dette med 

Mere tilhorer den kommende Tid.

Hvad angaaer den ovrige Deel af Naturhistorien, da er

det en unyttig Vidtloftighed at anfore Pattedyr, Planier, 

Fugle, Amphibier, Fiste, Inserier og Orme, siden de i A l-  

mindelighed ere de samme, som sindes overalt i Danmark,
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og ingen saregne Arter, saavidt vides, findes her. A f vilde 

D y r  kjende vi tun Raven, Huusmaaren, Haren, Markrotten 

og Musen. Den  graa Hnusrotte var omtrent 20 A a r til- 

bage en almindelig Plage, men lige ined et forsvandt den, 

og siden have Beboerne varet fri for den; derimod har 

Martrotten i de senere A a r formeret sig betydelig, og dette 

maa tilslrives, at Rceven aldeles odelagdes, fordi den engang 

imellem onskede sig en Lammesteg. N u  da Rceven atter taa- 

les her, vil forhaabentlig Markrotten ikke tage Overhaand; 

thi den er virkelig den bedste Tugtemester for dette skadelige 

D y r.  D e  nvttige FisLearter, som findes omkring Den, ere 

opregnede i 4de Afdeling, og de unyttige ere de samme som 

i den ovrige Deel af Fjorden; dog stal det ikke lades ube- 

mcerket, at Blaksprutten en enkelt G ang er fanget herved 

Den, men af liden Storrelse.

Hvad Aalen angaaer, da maa der siges et P a r  O rd  om 

denne vig tige Fifleart i Limfjorden. D e r findes af samme 

virkelig 5 Arter, nagtet Doctor H. Kroyer i Hans „Danm arks 

Fiske" indskrcenker den til 3 Arter.

Den  forste Art er G a a r d  a a l e n ,  der i Eftersommeren 

kommer fra Aaer og Balte, folger Fjordgrnnden, passerer 

ned ad Fjorden efter Udlobet ved H a ls  og forsvinder i Havet. 

Den  er kjendelig paa sine sorte Bryst- eller Gjellesinner, har 

en fed Krop og i Almindelighed betydelig Storrelse, oste til 6 

Pd. Vagt. D en  anden Art er K l e p a a l e n .  D en  er kjen

delig paa sit störe Baghoved eller tykke Gjaller, spidse Snude, 

og dens Underkjabe er längere og bredere end Overkjaben. 

Den  har og i Almindelighed betydelig Storrelse, men er 

mager og tor i Kjodet. D en  tredie Art er B r e d p a n d e n .  

Den  har et bredt Hoved, afrundet Snude  og opnaaer ligesom 

de foregaaende Arter en betydelig Storrelse, men er federe og 

mere velsmagende end Kleppen. D en  fjerde Art er den al

mindelig bekjendte fede og velsmagende L i m f j o r d s a a l ,  

med fedt Legeme, lille Hoved og spids Snude. Kroyer be- 

navner den V isseaal; men dette N avn  maa bero paa en 

Fejltagelse (se nedenfor). Navnet for denne A rt turde vel 

rigtigst vcere den almindelige A a l;  thi dens M angde  i F jo r
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den er den storste. Den  feinte Art er G r c e s a a l e n .  Den 

har samme Skabn ing som den almindelige Aal, nieu er morkere 

af Farve og opholder sig i Fjordens G ra s  og Bendeltang. 

D en  er den mindste Art, er mager og scer tor i Kjodet, 

samt ganske lig den samme Art, der sindes i M angde  i 

Mariagerfjord. Det er denne Art, som af Fifkerne nedenfor 

Logstor og Nibe bencevnes Visseaal.

Det synes, at Aalen yngle'r i Efterhosten eller sidst i 

August og i September M aaned; thi saameget er vist, at 

naar Baude, som have vceret benyttede til Aalefangst, i denne 

T id  paa Aaret henstaa rolige paa Landet i 8 Ol 14 Dage, 

vrimler det tilbageblevne Band i Bunden af Bauden med 

smaa A a l ikke starre end Synaale.

7. Oldsager.
Fuu r har ligesom Landets ovrige Dele en M angde 

Gravhoje, der fkrive sig baade fra Stenalderen og Bronce- 

alderen, B e v is  nok for, at Den, som i forste Afdeling bemer

ket, meget langt tilbage i Tiden har vceret beboet. Den  har 

til den sidste T id  habt 5 O ltids-Stensetninger, hvoraf uu 

kun een, dog i defect Tilstand, er i Behold. De  ovrige have 

Ejerne T id  efter anden bortfort Stenene fra til B rug , og 

de ere nn udslettede af Jorden. D isse  Stenscetninger laue 

saaledes:

u) K c e m p e g r a v e n  eller Emmelstene er beliggende paa 

den Hedelod paa den nordvestlige Deel af Den, som tilhorte 

forrige Gaardmand N ie ls Danielsen i Debel. Den  er 103 

Alen lang og 10 Alen bred, har 67 synlige Sten  1 O m - 

scetningen og inde paa Pladsen, 28 Alen fra sondre Ende, 

2 störe og nogle smaa Sten. Den  vender i N . og S .,  og 

i den sydlige Ende er opkastet en Forhojning. Ved en Ef- 

tergravning af Ejeren i sondre Ende af Pladsen i Aaret 1843 

fandtes, at denne Deel af Stenscetningen var Begravelses- 

pladsen; thi deri fandtes to Gravkamre, der dog ikke indeholdt 

andet end nogle Stykker R a v  med Hüller i, som hensmul- 

drede under Fingrene, B e v is  for dens LElde.

6 ) P r a m m e n  lau i nuvcerende Gaardmand i Pikhede
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Jen s Danielsens Hedelod, strax N  O . fra den ene af Lund- 

gaardene.. Den  vendte i N O .  og S V .  og har tilsynela- 

dende vceret 75 Alen lang og 10 til 12 A len bred. Denne 

vistnok engang anselige Stenscetning har nu kun nogle faa 

Sten tilbage, der mest ligge uordentlig henstcengte.

a) S t e n d v n g e n  var beliggende paa den stade Mark, 

Vojlkildeagre kaldet, i Gaardmand Jen s Thogersens Agerlod, 

omtrent midt paa Den. Den  var 67 Alen lang og vendte 

i N . og S .  I  norore Ende var den 6 til 7 Alen bred, i 

sondre Ende 12 Alen. Stenene vare synlig afglattede paa 

den indvendige Side, og I  V2, 2 til 2 V2 A len over Joroen. 

Den var en stör og skjon Stenscetning, men vistnok dog defect. 

Stenene ere nn bortforte, og Pladsen jevnet til Agerland.

ä) S t e n d y n g e n  var beliggende i Gaardmand Soren  

Christensens, forhen M itte l Christensens Marklod, strax ved 

Pu lsvaadvig. Den  var 50 Alen lang og 10 til 12 Alen 

bred, men er nu ganske bortryddet.

e) Den  femte laa paa en Bakke, S t e n e r b a k k e  kaldet, 

i Gaardmand Jen s Vesters Hedelod. Den  har vceret 90 

Alen lang og 10 Alen bred, samt vendte i D .  og V . 30 

Alen fra venstre S ide  var en Fordybning, tildels fremkom- 

met ved at udkaste Sten. Den  er ligeledes odelagt og har 

tun nogle faa S ten  tilbage.')

Ved nojagtig Efterforstning er der fundet Levninger af 

endnn slere Stenscetninger, fritstaaende Altere, steuomkrandsede 

Hoje m. v., dog alt i ncesten aldeles ruineret Tilstand; men 

dette beviser imidlertid Forst-edrenes megen Fcerdsel paa denne 

D e  i forsvundne Dage, og at den längere tilbage i Tiden 

har vceret scerdeles rig paa Stensatninger fra Oldtiden.

Ved Udgravning af Hoje er T id  efter anden fundet 

baade Sten - og Broncevaaben, der ere indsendte til Kom 

missionen for Oldsagers Opbevaring. Det mcerkeligste Fund

I) Om risse Stenscetninger er iovrigt i Aaret t882 afgivet ndfor- 
lig Bcrelning til Kommissionen for Oldsagers Opbevaring, og 
de ere senere asbildede og attcr bestrcvne i rnit Manuskript. Nsrre 
Jpllands Mcerkvcerdigheder i det I9de Aarbundrede, der findcs i 
det antiqvariste Museum.
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af bette S l a g s  stete i en Hoj paa Gaardmanb Terkilb M o r 

tensens Hebelob i Aaret 1842. Ved i ben ostre Hoj paa 

bette Steb at käste en Kartoffelkule, stobte Sm eo Knubsen paa 

et Gravkammer af 3 Atens Lcengbe og 1 A lens Brebe, ber 

Var bcekket meb Flcekker af Cementsten eller som de her kalbes, 

Skiffersten. Efterat Dcekket var aftaget, fanbtes i Graven 

et fuldstcenbigt Skelet af en velvoxen M anb, ber venbte Ho

vebet i Best. Armene laae längs meb Kröppen, og veb

Skelettets venstre S ibe  laae et Broneesvcerb, som blev opta- 

get i 3 Stykker. D a  ingen Antiqvar Var tilstebe, blev bet 

Hele spoleret. Skelettets Been, ber veb Optagningen var

fulbkommen starke, laae lcenge henslcengte paa Stebet, inben 

be hensmulbrebe. I  den af Cementstekkerne, som havbe lig- 

get over Hovebet, var M anbens Panbe, Ncese, M u n d  og 

Hage fulbkommen aftrykt, men ogsaa bette Stykke gik tabt. 

Frembeles er i flere Hoje funbet Urner, en Glasperle, F lin t- 

mejsler, Stenhamre m. v.

P a a  D e n s  norbre Sibe, N O .  for den nordre Lunb- 

gaarb, er, som i anben Afbeling bemarket, tat veb Fjorden 

en Forbybning i Bakkerne, som endnu ben D a g  i D a g  kal

bes Roverstuen, og hvor engang langt tilbage i Tiden stal 

have boet 12 Rovere. Pladsen synes ikke ustikket til et saa- 

bant B ru g  og kunbe, behorig bcekket foroven, i den ba stov- 

begroebe Deel af Den  vcere et sikkert Tilflugssteb for saa- 

banne Folk.

8. Zndbyggermes Sarder og Levemaade.
I  ben tibt paaberaabte banste Atlas, ubgivet 1768, be- 

strives Fuurboerne saalebes: „Jnbbyggerne ere arbejdsomme, 

flittige og veb bet haardefte Arbejbe uforsagte Folk, de ere 

cerlige, simple og ikke befcengte meb fremmede Saber. D e  

leve meget knapt saavel hjemme som ube, en Spegeaal, et 

Stykke B rod  og en Botte suur M elk er et gobt M aa ltib  

for en Fuurbo. D e  ere cedrue, Drik, Dobbel og deslige 

Laster ere be ej hengivne til; ben, der er for saabant, er 

foragtet imellem dem. D e  rejse sjelden fra deres Fobestavn, 

ikke Heller inbfinbe sig Frernmede hos dem, saa bet er en



47

gammel Folkesicegt, som beboer dette L a n d . ')  D e  beklage 

sig ober, at de ere inddeelte ander Soldater Lcegd, de bilde 

hellere tjene til S o s ,  hvilket maaskee og var bedst; thi ingen 

bedre Sofolk og Matroser künde sindes end de. Ved deres 

Brylluper og Samkvem sinder man dem anstcendig lvstige, 

de bruge ingen Instrumentalmusik, men fornoje sig med at 

dandse ester Sa n g , da baade Kvinde- og Mandkjonnet sjunge 

mest alle vel og erindre deres Forfcedres Bedrifter ved gamle 

Kjcempe- og andre Viser. Brüden er klcedt i gront freseret 

Troje og Skjort, Haaret opbunden i en Top, hvorpaa sidder 

en stör Rose med rode og hvide Baand  med tuende Hcengler 

längs ned ad Rvggen. Brudgommen har en smuk Under- 

troje, derncest en hvid Vadmels Best og derover en blaa 

Best, begge körte, som Skibsfolk bruge dem. Deres D rik  

ved saadan Lejlighed er godt D l,  som de drikke af smaa 

Leerskaaler, lidet Brcendeviin og derhos en Pibe Tobak."

Det var den T id s  Fuurboer, der bestrives saaledes; nu 

er det for endel helt anderledes. Omtrent et hundrede A a r 

forandrer meget, saaledes har og megel i hiin T id s  Skikke 

og Scedvaner forandret sig herpaa Den. O m  den nuvcerende 

Generation kan med Sandhed siges, at det i Almindelighed 

er cerlige, simple, tjenstagtige, gjcestfrie, arbejdsomme og siittige 

Mennefler, der iscer ved deres Fisken ere haardfore og ufor- 

sagte Folk, og endnu er det Tilsceldet, at en Spegeaal, et 

Stvkke Brod og et Fad suur M elk er et godt M aa ltid  for 

mangen Fuurbo; men i Almindelighed lever den formuende 

Deel af Befolkningen meget bedre end deres Forfcedre, og 

Kaffe, som 30 Aar tilbage i Tiden var en Sjeldenhed og 

kun en enkelt G ang saaes hos de mest Formuende, er nu 

almindelig og drikkes i hver M a n d s  H u u s, og paa sine 
Steder daglig. .

H in T id s  Fuurboer roses og for deres Wdruelighed, 

samt at de ikke vare hengivne til D rik  og Dobbel eller des

') Den nyere Tids Lcrrdc eie af den Hormening, at Fuurboerne paa 
Grund af Daghovedels Dannelse ftal nedstamme fra Celterne 
og ikke fra Gotherne. f̂ lere Grunde tale for, at denne Mening 
ikke er saa ganste urigtig.
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lige Laster. Dette kan desvcrrre ikke med Sandhed siges am 

alle af den nulevende Generation. Der sindes mange, ja 

og ret mange cedruetige, flinke og brave Mcend iblandt dein, 

men endet ere ikke frie for at vcere hengivne til D rik  og 

Dobbet, og iscer fatder Venne Beflytdning den nn opvorende 

Ungdom etter endet af Ve unge Karte til Last. Den ntykke^ 

tige Udbredetse af Brcendeviinsfabrikationen og den derved 

foraarsagede jevntige Rydelse af Venne Drik, iscer ved Fiske- 

riet, er formodentlig Aarsag tit Visse Overdrivelser, da Fuur- 

boen i Atmindetighed er godt optyst i Religionen og sine 

Ptigter, samt en flittig Kirkeganger. Andre Laster, som paa 

andre Steder saa oste gaa i Svan g , ere tit AEre for Be- 

folkningen sjetdne; men det er, som Ordsproget siger, at 

imettem en heet Hjord kan der til sine Tider sindes et flabet 

Faar. Ogsaa har Fnurboen nu Leitighed tit at udvide sine 

Knndskaber og btive mere optyst, da et Sognebibtiothek ved 

flere Mcends Bestrcebelser er oprettet og atlerede tcelter over 

400  B in d  gode og lcesevcerdige Skrifter, der aartig foroges 

ved Sammenskud. D a  Lcesetysten stadig tittager, er det 

at haabe, at dette Bibliothek med Tiden vil stifte megen Nvtte.

Fuurboerne ere nu ikke tangere i Land- men i Solcegd, og 

de unge Karte forlade nu ofte deres Hjemstavn og tage Hyre 

som Matroser paa Koffardiskibe. Cn af disse unge M a n d  

er for Tiden i Catifornien, en anden i Australien, og tvende 

fortod f. A. Den for at tage samme Vej. Se tv  Kvinde- 

kjonnet fortader nu sin Hjemstavn og tager Tjeneste paa 

Fastlandet i Omegnen. —  Fremmede taate de Heller ikke 

gjerne som bosiddende iblandt dem, dog er det og i denne 

Henseende bedre end forhen; inen paa saadanne btiver dog 

attid noget at udsatte, i hvor rigtig og regetret de iovrigt 

opfore sig. Et Sarkjende har Fnurboen, og det er: naar 

en Frenuned, isar af den bedre Klasse, tater ined Ham, er 

Han i Atmindetighed af Vennes M ening, om det endog at^

') Delte Soanebibliotbek. der stistede wegen Nvtte gik overstpr ved 
Prcesten Brandts gode versorg. Ct ^oreningobibliotber er nn 
senere oprettet, inen det er tun tilgcengelig s«n' Aoreningcus Med- 
lemnier.
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deles er imod Hans O ve rbev isn ing; bette fleer af Klogflab, 

beeis for M e  at sige noget, der kan mishage, deels af F rygt 

for, at Han skulde sige noget, der künde vcere Ham ekler andre 

Fuurboer til Skade.

Ved deres Bryllupper og Samkvem  gaaer det velan- 

stcendig til, paa det ncer, at en eller anden af Gjcesterne, 

som er for det blanke, kan tage vel meget til sig, og de ere 

ved saadanne Lejligheder anstcendig lystige, men dandse nu, 

og dandse pcent, efter Violinen, stundom efter tvende. Den  

gamle gode Sk ik  at erindre deres Forfcedres Bedrifter er her 

som andre Steder paa Vejen til at falbe reent dort.

E t B ry llup , naar det stak vcere anseligt, varer gjerne 3 

Dage, til sine Tiber den 4de D a g  med, og forinden B r y l -  

luppet gaae B ru d  og Brndgom  i Almindelighed i Besag til 

Familie og Venner for at forhore, om de v il komme til B r y l -  

luppet, og hvad de v il give i Brudegave. E n  bager en 

Vcegt B rod  til dem, en anden brygger en Tande godt O l,  

en tredie giver Korn, M a lt  eller Brcendeviin, en fjerde giver 

raget Kjod, og saa fremdeles. Dette „Fund ," som det kal- 

des, afgives nogle Dage  far Brylluppet og afleveres gjerne 

af M a n d  og Kone i Forening, der da erholde et kille Gilde. 

Hvem der ikke leverer Naturalprcestationer, giver Penge i 

Brudegave, efter Lejlighed 1 til 2 Specier for Familien, der 

deltager i Hajtiden. —  Brüden er nu ikke lcenger klcedt i 

Grant, men i fort Klcedes Traje og Skjart, hvidt Tarklcede 

om Halsen samt hvidt Forklcede. P a a  Brystet har hun en 

saakaldet Brudesmek, besät med Sa lvkn ip linger og Silkeslaj- 

fer, og paa Hovedet en saakaldet Valk, bannet af So lvkn ip - 

linger med 4 Hcengler ned ad Ryggen. Brudgom m en er 

iklcedt en Undertraje, derefter en markeblaa Best, en ydre og 

lcengere Best og endelig en saakaldet Troj, alt ligeledes marke- 

blaat, besät med blanke Metalknapper, forte körte Beenklceder 

med blanke Knapper ved Knceerne, markeblaa Stromper og 

Stav le r eller Sko. —  Deres D rik  ved Brylluppet er ikke 

som forhen godt O l  af Leerskaaler og lidet Brcendeviin. 

Jstedet derfor er det nu Brcendeviin og godt O l  til Oves- 

fladighed, Kaffe og P u n s  i smukke Porcellains Skaaler, og
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Paa Brudebordet stundom et P a r  Flafler qammel V iin . T o 
bak kan ikke undvceres.
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For 20 til 30  A a r  siden Var det og Skik, at en Kone, 

naar hun efter Barselseng holdt sin Kirkegang, indbod endel 

Koner og P iger til at folge sig i Kirke og ofre med hende; 

jo storre Folge, jo mere anseligt. D e  modte Sondagm orgen 

i Huset, hvor de fik et lille Gilde bestaaende af Fisk, varmt 

O l  eller Bygsuppe, samt Kjod eller S te g ;  Brcendeviin, Kaffe 

og godt O l  maatte ikke mangle. Efter Kirketjenesten gik 

hver til fit. N u  er denne Skik, som det her hedder, for en stör 

D e l gaaet af Mode, og til ingen Skade for Prcest og Degn; thi 

Offeret Var i Almindelighed tun 2 og 1 ß. eller 4 og 2 ß.

N aar M anden doer, sidder Konen altid paa Vognen 

ved Kisten, naar Liget fores til Kirkegaarden for at begraves, 

men ikke som i gamle Dage  med et fort Skjort over Hove- 

det; naar ellers Nogen doer, enten B o rn  eller Andre, sidde 

de ncermeste Slcegtninge paa Vognen hos Liget.

N aar enten M an d  eller Kone er bleven Enke, frier Han 

eller hun ikke selv, men sender en af sine Slcegtninge eller 

gode Venner som B u d  til den Person, der er udset til at 

trcede i den Afdodes S t e d ; faaer man Ja , henter Enkeman- 

den en af de nceste Aftener P igen  eller Fruentimmeret hjem, 

og hun betragtes strax som Kone i Huset. E r  det en Enke, 

moder Karlen eller Mandfolket en af de nceste Aftener i H u 

set og betragtes ligeledes strax som M and . Enkestanden 

varer sjelden ret lcenge. E r  derimod Frieren saa uheldig at 

faa Nej paa forste Sted, henvender Han sig til andet, tredie, 

ja vel og fjerde S t e d ; faaes Nej alle Steder, og det rygtes, 

er det ikke altid, at enten Enkemanden eller Enkekonen atter 

bliver gift.

D e  gamle Mcend brugte for 30  til 40  A a r tilbage i Tiden 

en Dragt, der havde endel tilfcelles med Om egnens D ragt, 

kun med den Forskjel, at de vide Buxer, som hos Amagerne 

ere forte, her vare hvide; men ligesom Fuurboerne i andre 

Dele nu afvige fra deres Forfcedres Skikke og Scedvaner, 

saaledes gaaer det og med Klcededragten.')  D e  Ungre be-

') Hommerich traf endnu ved Kirkegangen Beboerne allesammen i 
dereS Nationaldragt, som Han beftriver saaledes: For Mcendene:
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gynde i det hele at klcede fig ligesom Beboerne paa Fast

landet, og de unge Piger, der ville betragtes som lidt mere 

end almindelig dannede, have nu og borttastet M oders og 

Bedstemoders Dragter og klcede sig ligesaa smukt og net som 

nogen Kjobstadpige, naar de besoge G uds H uu s ekler komme 

i hojtidelige Forsam linger?)

9. Prcesterne siden Reformationen.
V a g  paa Prcedikcstolen er, som i 5te Afdeling omtalt, 

en Tadle, hvorpaa Prcrsternes Navne ere optegnede. Fo r 

oven paa Tavlen  staaer: Fra  Reformationen har her disse 

Prcester vceret. Reden paa Tavlen: Gud os i Morke Lvset 

gav, Hans N avn  vcer evig crret. Prcesterne folge saaledes: 

Hr. N ie ls Sorensen A lling. Hr. N ie ls Andersen Sjorup. 

Hr. D an ie l Didriksen Nested. Hr. Jen s Christensen D rum . 

Hr. Christen Nielsen, dode Palm e Loverdag 1667. Hr. 

V illa d s  Lauritsen R ingholm , dode i M artio  1670. Hr. 

M o ge n s Castensen, dode 1672. Hr. Magister Peder Lau 

ritsen Schive, dode l5de Jan. 1695 ( 1 ). Hr. Jochum 

Jorgen Christophersen Hojer, dode Palm e Loverdag 1731. 

Prcest i 42 A a r (2 ). Hr. N ie ls IVersen Arroe, dode Iste 

Jan . 1768. Prcest i 36 A a r (3). Hr. Jver Nielsen 

Arroe, dode 3die Sept. 1806. Prcest i 38 A a r (4). Hr. 

O le  Sorensen, forflvttet til Vrensted og Thise i Vensyssel.

brede Hatte (til daglig Brug gronne Kalotter med Brcemmer af 
Skind, der ligne de norske), langt Haar, störe Killer med Solv» 
knapper, Kncebuder. hvortil de Gamle endnu foje Loerreds Plud» 
derhoser, hvide Stromper og Trcrsto; for Kvinderne; gront Liv- 
stykke, Hue med Vinger og störe Torklcrder om Mund og HalS. 
(Brage og Idun II). I.  K. —  Hertil stal dog bemcerkes, at 
Beboerne aldrig have brugt S o lv . men blanke Metalknapper. 
ligesom og, at de ikke have brugt hvide Strsmper til Kirke; 
men maaste knnne nogle faa af de gamle Mcrnd have brugt de 
hvide Lcerrcdsbnrer, tennnelig lig Amagerne. —  ') I  Sprog og 
Udtale afvige ssuurbocrne og fra de andre Jyder. Mangt et 
gammelt danst Ord, som forlcengst er forsvundet andre Steder 
i Landet, findeö endnu her.
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Prcest i 20 A a r  (5 ). Hr. So ren  Bredstrup, Sogneprcest 

i B ro rup  og Lindknud, kaldet 1827, forflyttet til Nustrup 

i Ribe S t ift  1835. Prasst i 8 A a r  ( 6). Hr. N ie ls

Kirkemoe Bechm ann, Adjunkt vcd Horsens lcerde Skole, 

kaldet hertil 1835, forflyttet til Hald vcd Randers 1841. 

Prcest i 6 Aar. (7). Hr. Ernst Christian Fischer, kaldet 

hertil 1841, forflyttet til V ib y  i Fhen 1853. Prcest i 

12 A a r (8). Hr. Michael Rodevald Jorgen Gjorup 

Brandt, kaldet hertil 1853  (9).

1 ) Han var en lcerd M a n d  og havde, som Hans i 5te 

Afdeling anforte Gravminde udviser, rejst udenlands. H an s 

Hustru Var, som forhen sagt, Dorthea Sidenburg, en Prceste- 

datter fra Selbe i S a llin g . Hvor mange B o rn  Han havde, 

eller hvor de blev af, vides ikke.

2) Hr. Hojer Var fodt i Horsens og Kapellan hos Bertram  

From  i Selde, da Han i Aaret 1695 blev kaldet til Prcest 

paa Fuur. H ans Hustru Var en Datier af bemeldte Pastor 

From. Hendes N avn  Var Drude, og hun dode vanvittig 

1714. Hojer har den Fortjeneste at have anlagt den forste 

Frugthave paa D en  ved Prcestegaarden. Ester saa mange 

A a rs  Forlob sindes endnu Frugttrceer i Prcestegaardshaven, 

som Han har plantet, og som endnu bcere Frugt.

3) N ie ls Jversen Arroe, der blev 63 A a r gammel, er 

Stamfader til Fam ilien Arroe. H ans Fader Var Hr. Jver 

Encvoldsen, forst Kapellan i Ranum , senere Prcest til B jo rn s -  

holm og flyttebe til Vadgaard Prcestegaard. Moderen Var 

In g e r  M a r ia  Villumsen, Datier af Formanden i Embedet. 

M ed hende havde Han 3 Sonner og 1 Datier. D e  tvende 

Sonner antog efter Prcestegaarden Tilnavnet Vadgaard, den 

ene blev Prcest i Skelund og V isborg, den anden i Vive, 

Ove og Va lsgaard ; den tredie, N ie ls Jversen, der af ube- 

kjendte Grunde antog T ilnavnet Arroe, blev Prcest paa Fu u r 

og senere tillige Provst i Harre- og Norre-Herreder. Han 

Var to Gange gift, forst med Cathrine Hojer, en Datier af 

Hans Formand, anden G ang  med Abelone Bjerregaard. 

Han havde flere Sonner og to Dottre. E n  S o n  Laurits 

Arroe blev Prcest til Hjerk og Harre i S a l l in g  og efterlod
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sig tun 1 S a n ,  senere Ejer af Aagaardsholm  i Sa llin g . 

E n  anden So n ,  Jver Arroe, blev efter Faderen Prcest paa 

Fuur, se nedenfor. E n  tredie S o n  blev Handelsmand i Kjo- 

benhavn. D e n  ene Datier blev gift med en Pibemager 

B ru n n  ved Aa lborg, der dode 1853 106 A a r gl. D en  

anden Datier blev gift med en Müller, som ikke vides hvad 

var, men efterlod 1 S o n  og 2 Dottre, hvoraf Sonnen  N ie ls  

Arroe M ü lle r  senere blev Kapellan hos sin Onkel Jver Arroe 

paa Fu u r og tilsidst Prcest paa Jegindo, hvor Han dode, 

efterladende Enken, der var en Bondepige fra M asbadgaard  

herpaa D en  ved N a v n  Johanne Sorensdatter. D en  ene af 

M ü lle rs  Sostre blev gift med en rig Proprietair Christen 

Jacobsen til Hegnet i S a ll in g .  D e  havde mange Born , og 

det gik tilsidst ganfle til Agters for dem. Hun dode, for 

den yderste Nod kom, og Han kort T id  forinden Han som 

aldeles sättig M a n d  flulde forlade Gaarden og leve af andres 

Naade. D en  anden af M ü lle rs  Sostre var gift med en 

Bondemand i Grinderslev i S a ll in g  ved N avn  Esper Vester- 

gaard. E n  af Familien, M oge n s Christian Arroe, til hvem 

N . I .  Arroe er Oldefader, har for faa A a r siden beboet en 

Bondegaard herpaa Den.

4 ) Hr. Jver Nielsen Arroe var, som anfort, S o n  af Fo r

manden i Embedet og dode 73 Aar gammel ugift, men som 

en meget formuende M and . Fuurboerne have den D a g  i 

D a g  endet Fortcellinger om Hans mange Egenheder.

5 ) Hr. O le  Sorensen var fodt i Hevringholm  eller dennes 

M o lle  og blev kalbet til Prcest paa Fu u r i Aaret 1806, 

hvor Han modtog en yderst daarlig og forfalden Prcrstegaard, 

som Han ganske fra Gründen af opbyggede. Altid var Han 

den trcengende Fuurbo til Tjeneste med sin Pung, og de, 

som ikke trcengte paa denne Maade, hentede Raad og Trost 

hos Ham. Efter 20  A a rs  Forlob blev Han forflyttet til 

Vrensted og Thise i Vensyssel, og faa A a r derefter atter til 

Hundstrup, Osterild og Hjardemaal i Thy, hvor Han dode 

1853 i en temmelig hoj Alder, efterladende sig en betydelig 

Formue, efter Sigende 30 ,000  Rd. Han var forste G ang 

gift med Jom fru In g e r  Dorthea Stigaard  fra J rup  i T h y ,
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med hvem Han havde 2 Sonner og 5 Dottre, der endnu 

alle leve. Hun dode og er hegravet paa Fuur. Anden 

G ang var Han gift med Enkemadame Hansen, Datter af Hans 

Formand i Vrensted; med hende havde Han tvende Born, 

en S a n  og en Datter.

6 ) Hr. Bredstrup var en svagelig, vranten og melankolfl 

M and, der stedse solle sig ulvktelig, og altsaa var det heldigt, 

at Han efter kort T id s  Aorloh hiev forslnttet. Han dode i 

Nustrup i Torninglen 1851, 81 A a r gammel. M ed sin 

Hnstru, en Iom fru  B an g , havde Han tun en Datter, hvis 

Skjcelnre er ubekjendt.

7) Hr. Bechmann, hvis Fader var den bekjendte og agtede 

Konsistorialraad Bechmann, Prcest ti! Raarup  ved Horsens og 

(5jer af Herregaarden Rast, var forst Adjunkt ved Horsens 

Skole, for Han blev Prcest paa Fuur. Fam ilien stummer 

ellcrs fra Vensvssel. Stamfaderen var en Bondeson, fom 

den bekjendte og meget lcerde H ans Gram  i sin T id  holdt 

frem til Studering, og som antog N avn  efter sin Fodegaard. 

Pastor Bechmann var en hcederlig og agtvcerdig Prustemand, 

der meget sogte at udbrede Gudsfrygt og Sadelighed i M e - 

nigheden; dog var Han maaske lidt for orthodox. Han blev 

i Aaret 1841 forflhttet til Hald ved Randers, senere til Hund- 

strup i T hy  efter O . Sorensen, og derfra atter til Lolland. 

H ans forste Hustru, en Iom fru  Bonnelykke fra Horsens, som 

endnu er velsignet her paa D en  for hendes elskelige Karakteer 

og Godgjorenhed imod den Drängende, dode her og ligger 

hegravet paa Kirkegaarden. H an s anden Hustru, Soster til 

den forste, dode, imedens Han var Prcest i Hald. Han er 

nu tredie G ang gift.

8 ) Prusten Fischer er fodt i Stenmagle i Sjcelland 1806, 

hvor Hans Fader var Prüft, og kom i Herlnfsholm  Skole. 

1835 blev Han personel Kapellan i Udby i Sjcelland og 

1841 Prcest paa Fuur. Han opforte endel D ige r om Prceste- 

gaardens M ark  og beplantede dem med Hvidtorn; dertil var 

Han en dhgtig Landmand og vceldig Jceger. H an s Hustru 

var en Fynbo. Hvor mange B o rn  Han havde med hende, 

vides ikke, da Han efter endel A a rs  Forlob blev forflyttet til 

V iby  i Nurheden af Kjerteminde.
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. 9) Hr. Rodevald B randt er fodt 1819 i Bredstrup ved 

Viborg, hvor Faderen var Prcest. Han var forst Lcerer ved 

den lcerde Sto le  i Rönne paa Bornholm  og kom hertil 1853. 

H an s forste Hustru Var Froken Nikolette v. B ü lo w , med 

hvem Han havde 2 Sonne r og 1 Datter. Denne smukle, 

scerdeles dannede, kloge og vakre Kone dode saa at sige 

pludselig og ligger begravet paa Fuu r Kirkegaard. H ans 

anden Hustru er en Fuurboinde, Datter af Rokkedrejer og 

Husm and Anders Bjerre i Debet. For 3 A a r siden var 

B randt nodsaget til at fratrcede Embedet paa Grund af nogle 

mod Ham offentlig udtalte Bestyldninger, som Han maafle 

havde ondt ved at klare; Han sagte derfor sin Affled som Han 

og stk med en Pension af 65 Tdr. B y g  efter Kapitelstaxt 

aarlig af Embedet. Denne Pension falder trykkende paa 

Eftermanden og F u u rs  ikke störe Prcestekald.

1 0 ) Hr. Anton Christian Hansen er fodt i Frederikshavn 

den 3. Decbr. 1813. H an s Fader var Apothekeren dersteds 

Hr. Anker Christian Hansen og Jom fru  Ane Green.

Han blev Kandidat 1845, og beskikket til Kapelan i 

D ronn ing lund  S o g n  1849. Senere Hjcelpeprcest i Thisted og 

Senne ls i Thy, i Oure og Benstrup i Fyen, i Tostrup og 

Uggerlose i Sjcelland, Kapelan i Hagested og G islinge  i 

Sjcelland, const. Sogneprcest i Gjerrild og Hemmed i J v l-  

land. (A lt  fra Aarene 1852 til 1860). Prcest paa Fcer- 

oerne fra 1860  til 1870, og kaldet til Fu u r 1 . J u l i  1870. 

Han er en god Prcedikant, der besorger sine kirkelige Forret- 

ninger paa en kristelig og hcederlig Maade, og selv er Han 

en ivrig Kristen, der og soger af alle Krcefter at udbrede 

Gudsfrygt og gode Sceder i Menigheden, hvortil den ikke er 

fri for at trcenge; dertil er Han en scerdeles tjenstagtig og 

godgjorende M and . Skulde Han paa Grund af dette ikke 

störe Prcesteembedes Forringelse ved en Pension til Formanden, 

see sig nodsaget til at söge Forstyttelse, v il Menigheden her 

meget savne denne vcerdige Prcest. Hansen er siden 1845 gift 

med en scerdeles agtvcerdig Hustru, Arrine Elisabeth Mettea, 

fodt 15. Septbr. 1823, og Datter af forhenvcerende Am ts- 

forvalter i Nyborg, Pedersen. D e  have ingen Born .
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1V. Gamle Sagn i Folkemunde.
D isse  ere vel for endel fortalte af Fr. Hammerich i 

„Brage og J d u n " I I ,  S .  3 0 9 — 311, 3 1 9 — -326, og i S v .  

G rundtvigs „Gamle danfle M inder i Folkemunde", men da 

de ikke ere almindelig bekjendte og uncegtelig henhore til en 

fuldstcendig Befkrivelse oder Fuur, gjengives de her, og mere 

fuldstcendige.

a. I  meget gamle Tider havde M orsland , F u u r  og S a l -  

ling, hver sin Regent eller Konge. Köngen oder M o rsland , 

var scerdeles mcegtig og stridbar. Köngen paa Fu u r havde 

tun 1 S s n ,  og Köngen i S a ll in g  tun 1 Datter, hvis Sk jon - 

hed var meget beromt. Köngen paa M o rso  eller M o rs la n d  

paaforte Köngen af Fu u r Krig, og da denne var den svageste 

maatte Han bukke under, blev ihjelslaaet, og Fu u r blev under- 

lagt M orsland . H ans S o n  flygtede til Köngen i Sa llin g , 

og forlovede sig efter nogen T id s  Forlob hemmelig med 

S a ll in g  Köngens Datter. Jmellem Kongerne af M o r s  og 

S a ll in g  opstod der snart Uenighed, som endte med, at Kön 

gen af M o r s  med sin hele M a g t  overfaldt S a l l in g  og gik 

iland med sin M a g t  i Snevren ved Branden, for at be- 

lejre Sallingkongen paa Hans faste S lo t  „ S a llin gh o lm " '), 

som ligger i Ncerheden. Sallingkongen frygtede, at Han ikke 

künde modstaa, og efter Aftale med sine Kcemper, blev det 

Fuurkongens S o n  paalagt, om Natten at trcenge ind i M o r s -  

landskongens Lejr og myrde Ham. Han paatog sig og dette 

Hverv for at hcevne sin Faders Dod, og trcengte lykkelig og 

hemmelig ind i M orslandskongens Telt; denne laa og sov 

med sammenlagte Hcender over Brystet, ligesom Han havde 

ligget til B o n  for Han sov ind, og da Han tillige havde et 

saare cervcerdigt Udseende, künde Prindsen ikke ncenne at drcebe 

Ham, men istedetfor at stode Ham sin Daggert i Hjertet, 

stodte Han den i Leset ved S iden  af den Gamle, og forsvandt 

lige saa hemmelig som Han var kommen.

') At der virkelig har vceret en stcerk Borg Sallingholm kaldet er 
Historist vist. Ruinerne deraf, nemlig Volde og Grave, sees endnu 
i Nissum Bpes Mose eller Kjcer i Aasted Sogn, men naar den 
er odelagt eller i hvis Vcrrge den har vceret, derom vides Intet.
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Noeste D a g  lod M orslandskongen gjore Angreb paa 

Sa llingho lm , og da den ikke künde modstaa, aabnede S a l -  

lingkongen Portene og overgav sig paa Naade og Unaade. 

Sallingkongen maatte nu gaa ned til Morslandskongen og 

bede om L iv  og Frelse. Morslandskongen holdt da den ved 

Hans S id e  fundne Daggert i Vejret, og fordrede opgivet hvem 

den tilhorte, hvilket Sallingkongen og Hans Kcemper opfvldte, 

idet de angav, at den tilhorte Prindsen af Fuur. Denne maatte 

nu frem, og Morslandskongen fordrede af Sa llingskongen  som 

Betingelse for Fred og Frelse, at Han skulde give Prindsen as 

Fuu r Hans Datter til LEgte, hvilket Han af Frygt og Nod- 

vendighed ogsaa indvilgede i. D a  Bryllupet strax blev holdt 

i M orslandskongens Ncervcerelse, erklcerede Han, at Prindsen 

for Hans cedle Handling imod Ham, ved ikke at udove Hcevn, 

da der Var Lejlighed dertil, ikke alene skulde have Kongeriget 

Fuu r tilbage, men og efter Hans Dod  arve Kongeriget M o r s 

land, og saaledes blev denne P r in d s  efter begge de gamle 

Kongers Dod, Konge over alle 3 Niger. Han Var en mcegtig 

Hovding, og ikke alene frygtet af alle omliggende Smaakonger, 

men levede lcenge og lykkelig med den skjonne Prindsesse, 

med hvem Han avlede vakre Sonner, der traadte i Faderens 

Fodspor, og i sin T id  vare mcegtige Konger og Hovdinge.

b. D e n  rode Sten  skal indvendig vcere huul, og i celdgamle 

Tider vceret beboet af Ellefolk eller Trolde, som kun til enkelte 

Tider lod sig see. Engang  traf det sig, at en M an d  kaldet 

H an s i Prcestgaard, tilhest, med sin Hund hos sig, sent paa 

Aftenen kom forbi Rodstenen, og ved Maaneskinnet saae B jerg- 

folket bcere deres gyldne Skatte ud paa Tuerne deromkring, 

for at lüfte dem. M anden havde just sin Bosse med, og da 

Han havde Hort, at sik man forst skudt tre Gange over dem, 

maatte Puslingerne ned i Bjerget, skjod Han; men nu künde 

Han ikke styre sin Griskhed til Dagen  brod frem, og Han i 

R o  og M a g  künde hente Skatten hjem, Han puttede strax 

A lt  i en Soek og skyndte sig dort. D a  Han red ind imellem 

Bakkerne, horte Han Noget puste bag ved; Han vendte sig 

og saae en lille M a n d  med langt Skjceg, paa en Hest, ikke 

meget storre end en Kat, men uden Hoved, med en bitte fort



59

Hund hos sig. Han stjonnede let, at det var Bjergmanden. 

„ V il  D u  la ' D in  Hest flaues med m in " sa Trolden, —  

„Nej, det forbyde G u d " —  Eller D in  Hund med m in ?  —  

„Nej, det forbyde G u d " —  Eller selv binde an med mig, 

saa bitte jeg er? —  „Nej, det skal Gud forbyde!" og med 

det samme pistede M anden paa sin Hest, og jog afsted, alt 

hvad Tojet künde holde. D a  Han kom hjem, og indenfor 

sin Husdor, kom det Ham for, som det stormede og hvcesede 

udenfor, Kreaturerne brolte og tudede, og det Var som hele 

Huset stod i ly s  Lue. Manden, som nok begreb, hvad G jogle- 

spil her gik for .sig, blev dog Lange, tog Scetken og slcengte 

den ud med de Ord, „her har D u  D it  igjen!" men fik til 

S v a r,  „ D u  har endnu saa meget i Huset, som D u  kan have godt 

af, imedens D u  lever." A lt  blev derefter igjen rolig, men 

nceste M orgen  fandtes Lag Kisten, hvorpaa Scekken havde 

ligget, 3 tykke Solvbcegere, der var faldne ud. D isse  Bcegere 

have for ikke mange A a r siden endnu vceret at see i denne 

Gaard.

e. E n  Efteraarsdag i vaadt og taaget Vejr, vare tvende 

Drenge fra de Rodsten ncermest beliggende Gaarde, gaaet ud 

for at lede efter Kreaturer. Jmidlertid kom de til Stenen, 

hvor de formedelst Regnen satte sig i M und ingen  af Hulen. 

—  D e  overlagde med Hinanden, at de vilde forsoge, hvor 

langt man künde krybe ind i Stenen, men for Sikkerhed, 

og for at vcrre Hinanden til Hjcelp, stulde den Dreng, der 

krob ind i Stenen, have et Reb om Livet, hvori den anden 

stulde holde, og paa givet Tegn, hjcelpe Ham ud igjen. —  

Kort efter at Drengen var krobet ind i Stenen, horte den 

udenfor stauende et Raab, Han halede nu til sig i Rebet, men 

fandt det overbrcendt, og horte ikke mere til sin Kamerat. B e - 

drovet ilede Han hjem og fortalte Tildragelsen. D en  anden 
Dreng var og blev borte.

ä. Engang, da Kong Valdemar den fjerde vilde tilhest, 

blev Han med den venstre Fod staaende i Stigbojlen  og faldt 

reent i Staver eller Tanker. Det hoendte sig nu, at en M and , 

Köngen havde domt tildode, blev fort forbi, gjorde Kncefald 

og bad for sit Liv. Köngen foer op: „Kan du staffe mig
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at vide, hvad Tanke det Var, der nu gik ring af M inde, og 

om det v il skee, stal du dl've fri." Herpaa fik M anden Lov 

til i et A a r  at rejse Landet rundt for hos alle klage og 

synske Folk at skaffe den foronstede O p ly sn ing . Han rejste 

lcenge, men uden Held; endelig kom Han til en gammel 

Kone i Finderup i Ncerheden af Viborg, der Var scer beromt 

for sin Fremsynethed; dog Var hun i denne Henseende ikke 

klogere end alle Andre, men gav Manden det Raad at rejse 

til Vordebjerg i Fjendsherred, hvor der boede en Dvergmand, 

der var den klogeste i hele Landet. I  Bjerget Var et gront 

Hul, og naar Han bankede 3 Gange paa med den hvide 

S ta v , Han havde i Hcende, kom Dvergmanden ud. M anden 

rejste til Bjerget og fik Dvergen i Tale. Dog, kort at for

talle, Han Var ikke klogere end alle de Andre, men sagde: 

„Jeg har en Fcetter i Daugbjergdos, tag du til Ham; thi 

Han er klogere og mere fremsynet end jeg." Manden tog 

altsaa S ta v  i Haand og styrede ad Daugbjerg; men det 

gik Ham ikke et Haar bedre her end forhen. Dvergen vidste 

Heller ingen T ing, men sagde: „Jeg har en gammel Fcetter 

i den rode Sten  paa F u u r;  kan Han ikke.vide det, saa er 

der In g e n  i Danmark, der kan give O p ly sn in g ." Manden 

rejste altsaa derhen, og det traf sig, at Han just ved M io -  

natstid ftod ved Hulen og bankede tre Gange paa. Der kom 

en gammel, udlevet Dverg  rokkende frem. Manden fortalte 

sit Mrende og hilste fra Hans tvende Fcettere, hvortil den 

Gamle svarede: „De  tvende Dverge ere mine Sonner, og 

jeg kan nok hjcelpe dig, men du skal forst sige mig 3 S a n d - 

heder." M anden tcenkte sig lidt om og sagde: „Meget har 

jeg rejst, og vidt har jeg faret, men aldrig seet saa fast et 

H u s som dit." —  „Ja, det vil jeg nok tro, for det er hu- 

let af en S te n ;  nu videre." „Meget har jeg rejst, og 

vidt har jeg faret, men aldrig seet saameget Guld  og S o lv  

paa een P let." —  „Ja, det er Sandhed; men endnu een!" 

„Meget har jeg rejst, og vidt har jeg vceret, men aldrig seet 

saa lille en M an d  med saa stört Skjceg;" for det var saa 

stört, at den bitte M a n d  ncesten traadte derpaa. „ Ja ," sagde 

Dvergen, „saa vil jeg og sige dig, hvad Köngen tcenkte paa,
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og det Var, at Han v il vinde Sve rrig  til Danm ark; men 

hils Ham fra mig, at det ikke.fleer i Hans T id ;  Han maa 

overlade det til sin Efterkommer." —  M anden tog derefter 

Afsked, ilede fornojet til Residentsen for at berette Köngen 

Udfaldet af Rejsen og saaledes beholde Livet.

Hvorvidt denne Historie er Sandhed eller blot S a gn , 

bedommes ikke; men vist er det, at Kong Valdem ars Datter, 

den glorvcerdige D ronn ing  Margrete, udforte Gubbens Udsagn.

6. Fu u r havde i gamle Tider to Kirker, den der endnu 

staaer, og den paa Kjonsberg. D e r Var paa samme T id  

paa Landet en meget rig Prcest og en meget fattig D egn  

med en Rede forsultne Unger, og ingen T in g  at Putte i 

Munden. Prcesten havde fuldt op paa Marken, og en S n e s  

Stude paa Sta ld , og kun sig selv, sin Kone, og en gammel 

M oer at sorge for. Cngang sa'e Degnen til sin Kone: Hör, 

veed D u  hvad M oer, jeg gider ikke Hort den evige Sk raa - 

len af Ungerne. Prcesten har fuldt op baade at bide og 

brcende, og de dejlige Stude, som Han dog ikke kan spise; 

laan du mig Oxen, saa stal jeg slaae Hans hvide S tu d  for 

Panden og fylde os Ungerne. A a  nej! bitte M and , det 

klor saa flemt at vcere en Tyvekncegt. O m  D u  nu blev 

greben? —  Sn a k  om en T in g !  hid med Oxen bare. —  

S a a  gik Han hen, flog Studen for Panden og fyldte de 

sultne Born. —  M e n  Prcesten savnede sin hvide S tu d  og 

tcenkte: hvem i al Verden kan have staaet mig den? Skindet 

ligger der, og Hovedet med H u l i Panden. Folk her i S o g 

net er dog stikkelig ved M agt, undtagen den solle Degn, det 

stulde dog aldrig vcere Ham?

Hvordan det gik eller ikke, fandt de paa, at Putte Hans 

gamle M oer i en Kiste eller O rs ,  og sende hende over til 

Degnens. —  V i  have faaet Huset overfyldt med Fremmede, 

og saa staaer denne Herfens gamle Kiste os i Vejen; künde 

I  ikke huse den saalcenge? J a  nok sa' Degnen, saa kan 

Bornene lobe og lege med hende, og glemme imens at g i' 

sig for Brod. Forst Var der ingen T in g  at spionere; men 

imod Aften kom Degnen ind i Stuen  og bad om Konen vilde 

give Ham et Stykke af Prcestens hvide Stud, for Han Var
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sulten. H a ! ha! tankte den Garnle i Kisten, der har vi 

Ham, som stjal vor hvide Stud . Jmidlertid havde Degnen, 

som Var en fiffig Broer, fundet det underligt med den smule 

Kiste, som der ikke Var P la d s  til i den störe Prastegaard; 

Han gik ind i Kjokkenet til Konen og sa ': Det Hanger vist 

ikke rigtig sammen med Kisten, mon der ikke skulde stikke Nogen 

fra Prastens den? Konen blev hed om Drerne, men Degnen 

lod ikke fem vare lige, tog Oxen ned fra Vaggen, og lod 

Konen lvse for sig, mens Han vilde fiaa Kisten op. D a  Han 

lettede i den, var Bunden raaden og gik fra, saa Han sik 

S v n  paa den gamle Moer, som laa og sov. Hun skal faae 

sin Bekomst, ellers sladrer hun, sa' Degnen. —  Aa, sa' K o 

nen —  vil D u  vare Mörder, foruden D u  er en T y v ?  Sn ik - 

snak! kan vi vare tjent med, at hun sladrer? og saa flog Han 

til den Gamle, saa hun glemte at fladre og blev liggende 

stendod. D en  Proviant Prasten havde pakket ind, smagte 

Degnens godt, men der Var ingen Drikkelse. Derfor faldt 

det Degnen ind, at stoppe Liget M unden fuld af M ad, som 

om hun Var kvalt af M an ge l paa Dritte. Morgenen der- 

paa kom der B u d  fra Prasten, at Hans Fremmede vare borte, 

om Han saa ikke maatte be' om Kisten igjen til at Pakte 

Sengklader i. D a  den nu kom over til Prastegaarden, og 

blev lukket op af Prasten selv, som neppe gav sig T id  til 

Kisten var aabnet, men raabte beständig: Naa M o r, tog D e g 

nen vor Hvide? blev der da en Jamren og Hylen uden Ende. 

Ak! Gud bod og bedre mig arme M und, der har jeg reent 

glelnt at give M oer Dritte med. M e n  Konen sa ': nu var 

det vel bedst, at begrave hende ordentlig, lille M a n d !  det 

var jo ingen ung Kone mere, den Vej flal vi A lle; künde hun 

ikke selv have hustet paa Noget at dritte? For det var hende 

i Gründen ret tilpas, at vare blevet af med den Gamle. 

M e n  Prasten gav sig og jamrede i eet vak: Jeg har flaaet 

M oer ihjel, Gud bod og bedre mig, for Synde r jeg er. —  

Endelig putt.ede de hende dog ned i Jorden, men hör nu 

hvad saa flete! Aftenen efter kommer en vejfarende M and, 

en Kram m er, sydfra med Kramkisten fuld af Handels- 

varer. Det var sildigt, og Han var sovnig. E j !  tankte
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Han, her künde man gjerne tage fig en lille Lur, og strafte 

sig hen paa Kirkegaarden med Hovedet op mod en af G ra - 

vene. Nceste M orgen  kommer Degnen derhen, for at ringe 

So len  op. Der faaer Han S y n  paa Kramkisten. H a ! ha! 

det var ikke af Vejen, om man sik noget af den. S a a  tog 

Han ganske sagte Kisten dort, saa Krcemmeren ikke vaagnede 

derover, og kneb en god D e l af, hvad den indeholdt. M e n  

hvad stulde Han saa komme i istedet fo r? Der laa jo Prceste- 

moer som nylig Var begravet, hvad om Han tog hende? som 

sagt saa gjort; gamle M o 'r  blev gravet op, kom i Kramkisten, 

og Stadsen hjem til Degnens. S ta d s  nu Ungerne op, men 

ikke paa engang, thi det gjor Opsigt. Jm idlertid vaagnede 

Krcemmeren: So len  staaer alt hojt oppe, og D u  ligger her 

endnu og snuer, jo det er et net Handelsstab, det. S a a  

sprang Han op, tog Kisten paa Nakken, og afsted, hvor Han 

snarest künde vente sig Handel, til Prcestens. —  V i l  I  ikke 

handle med mig idag F a 'r ?  N v  Klce'r, nyt S tad s. Kallel- 

rogels og rode Huer til jere Folk. O g  saa krammede Han 

ud; men Gud bedre os for S ta d s  og Rogelse, og rode Huer! 

der kom gamle M o 'r  for en D ag , stinkende som et Aadsel. 

Prcesten tabte baade S a n d s  og Säm lin g , og var fcerdig at 

daane, da Han troede at M o 'r  gik igjen for at tugte Ham, 

over at Han havde glemt Drittels. M e n  Krcemmeren stjceldte 

og smceldte, saa Prcesten tilsidst for at undgaa vcerre T ing, 

maatte rykke ud med hele hundrede Daler, og sik den dode 

Kjcerling paa Halsen igjen. A t begrave hende ligefrem, tro- 

stede Han sig ikke til: men Degnen künde mane godt, da Han 

havde gaaet i den sorte Stole, og fordrive alstens Gjen- 

gangere og Utoj; Han maatte da frem, og hjelpe ogsaa her. 

Jo, Han stulde nok gjore sit Bedste! bandt den Gam le i et 

Reb, tog hende paa Nakken, og trastede hjem. H ans Kone 

gav et hojt Sk r ig  fra sig, da hun saae det, og spurgte om 

Pokker reed Ham; men Han tcenkte som saa: vi stal endnu 

engang ha' af hende, og om Aftenen listede Han sig hemme- 

lig med hende bag paa til Prcestens Olkjcelder, der just var 

proppet fuld til Hostgilde. N u  traf det sig at Prcestens den 

Asten var til Gilde ovre i S a llin g ,  saa Degnen fandt tomt.
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H u s for sig, og god R o  til at tappe sine Oltonder fulde. 

D a  Han var fcerdig dermed, drejede Han Hanen om paa en 

af Prcestens Länder, lod Ollet labe ud, og satte gamle 

M o 'r  med Haanden paa Hanen. Prcesten koin silde hjem,

og da Han var tor i Halsen efter Sv iren, blev Pigen sendt 

ned at tappe en Kande fulo. „Hvor i al Verden bliver

den T o s  saalcenge a f ?  tcenkte Prcesten, som Han sad der oppe 

og gispede af Torst; —  jeg rnaa da selv ned og fee, hvad 

der gaaer for sig. M en  Han kom i rette Lid, og gamle 

M o 'r  var fcerdig at kyse Livet af Ham, som hun ncesten 

havde gjort det ved Hans Pige. D e r blev en Jamren og 

Hylen uden Ende. Nej, vi maa ha' B u d  nok engang efter 

vor Degn, ellers ta'r jeg dog min Dod over alt det Spogeri. 

Degnen kom. J a !  Han fluide nok gjore sit Bedste, bandt 

den Gam le i et Reb, og tog hende paa Nakken hjem. M e n  

hvad v il D u  da igjen med det gamle Skabilkenhoved? sa' 

Konen, da Degnen satte hende bag Skabet. —  V i  flal endnu 

engang ha' godt af hende M o 'r ;  og ved Nattetide stjal Han 

sig, med Kjcerlingen bag paa, til vor Prcests Lade, flcebte 

saameget dort Han künde af det dejlige Tiendekorn, og satte 

tilsidst den D sde  op derinde mod en Vceg, med en Kost i 

Haanden, og en Pose Fejeflarn paa Nakken. O m  Morgenen 

kom Avlskarlen flraalende ind, og bandede paa, at Han künde 

ikke lcengere blive i sin Tjeneste, naar det blev saadant ved, 

man havde jo hverken Rist eller Ro, N at eller D ag . S a a  

flal D u  nu ogsaa hcevne D ig  paa vor Degn, —  sa' Prceste- 

konen —  og det saasandt jeg hedder D in  Kone. Enten er

den Kncegt en flet Mauer, eller Han har sat alle S e j l ud, 

at holde os reent for Nar. —  M e n  hvordan flal det lade 

flg gjore, lille K one ? —  „La ' mig kun raade."

Nceste Son dag  flulde Prcesten til S o g n s  og plejede at 

age i sin magelige Vogn, og saa tage Degnen med; men 

nu raadte Madam en Ham til at ride og la ' Degnen lobe 

bag efter. Det flete ogsaa; Prcesten satte sig paa sin Hoppe, 

og Fallet den havde kästet om Vinteren, og som Drengene 

havde gjort ridetam, lob bag efter. Jmidlertid havde Degnen 

faaet N y s  herom, og Han tog den dode Kjcerling i al Hem-
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melighed hjem til sig. „Ha! ha! —  Icenkte Han —  vor Prcest 

stal dog nok blive narret," stod paa Lur, da Prcesten red 

forbi og lokkede ad Fallet. Hjcelp mig M o 'r ,  men hurtig; 

saa Landt de Prcestens M o 'r  til Fallet, og gav hende en 

Pistol i den ene, og en S a v  i den anden Haand, og lod 

det labe. N u  begyndte det med Vrinsten og Galen dag efter, 

vor Prcest saae sig om, men neppe fik Han S y n  paa sin M o 'r ,  

for Han halvdad af Skrcek sank ned af Dget og gav sig i

et vcek: „Gud bod og bedre mig arme M a n d !  der kommer

M o 'r  vag ved, og v il baade save og stvde mig igjennem,

for jeg gav ingen Dritte med i Kisten. Kort at fortcelle,

Degnen maatte til Kjansderg og lcese af en Postille, men

Prcesten künde neppe aarke hjem. „Nej Kone, det gaaer for 

galt! Degnen forstaaer den sorte ^lunst tilgavns, og kan Han 

bare staffe os M o 'r  fra Halsen, saa stal jeg sarge for Ham 

og Hans Born , saa de aldrig mere stal lide Nad. D e r dlev 

da sendt B u d  til Degnens, og da Han havde faaet sin S a g  

igjennem, git Han hen og puttede den Gamle ordentlig i 

Graven. N u  Var Spageriet forbi, men Prcesten lod Heller 

ikke Degnen sulte mere, saalcenge Han Var til.

k. I  Bjerregaard i Nederby kom i gamle D age  undertiden 

en Elletone ind, naar de bagede, for at varme sig ved O v -  

nen; hun havde gjerne et B a rn  paa Rvggen, og hendes

Bryster vare saa lange, at hun künde staae dem over S k u l-  

drene og give Barnet paa Rvggen  Die. I  samme Gaard 

horte de og om Vinteraftener jevnlig Pu sle n  og Sm aasnak- 

ken i Katkelovnskrogen, som In g e n  forstod, indtil en Aften 

Daren blev aadnet, og en, som de ikte künde see, kom ind 

og sagde lydelig: „H ils  P ig ,  at P ia g  er dad," hvorpaa

svaredes fra Kakkelovnskrogen: „ S a a  bliver vi her ikke lcen- 

ger." S iden  den T id  har man ikke i Gaarden mcerket til 

disse Fremmede.

M a n  har endnu den Formening paa Fuur, at Elleko- 

nerne ere scerdeles virksomme til at spinde paa Rot, saa

at enhver celdre Kone endnu med Forsigtighed henscetter sin 

Spinderok om Aftenen og vender Bagsiden ud, da hun ellers 

troer, at Ellekonerne om Natten ville spinde derpaa.
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D er kom en Asten en M a n d  til Fcergemanden her paa 

Fuur, og bad Ham scette sig over. D e  roede den hele Nat til 

henimod D a g  imellem Fu u r og Sa llin g ,  og omvendt. E n -  

delig kom de atter til Brandodden, og M anden sagde da: 

N u  er vi fcerdige, men D u  künde vel gjerne onfle at vide, 

hvad D u  har fort oder, da D u  ingen T in g  har seet? Fcerge

manden svarede Ja . M anden tog nu sin Hat af og satte 

den paa Fcergemandens Hoved, og denne künde nu see B ra n d 

odden vrimle af smaa bitte Folk, Vogne og Hefte. Det var 

de Underjordiste der ftyttede fra Fuu r og Rodsten, da Kristen- 

dommen blev dem for stcerk. For sin Uleilighed fik Fcerge

manden saameget, at der altid siden har vceret Vetstand i 

Fcergestedet, og det var ikke den nuvarende Fcergemand eller 

Hans Formand, der da satte Smaatroldene over, men det 

var dennes Form ands Formands, Formands, Formand. —  

D e r siges og, at da P r in d s  Christian i Aaret 1831 var paa 

Fuur, kom Bjergfolket Dagen  i forvejen seent paa Aftenen 

over til Rodsten, og pillede Mosset af, for at gjore M re  af 

Prindsen.

1i. Jblandt D e n s Beboere gaaer det S a g n ,  at Kirken forst 

var destemt at bygges paa et Sted kaldet Prammen, men 

hvad der blev opmuret om Dagen, nedbrod Fanden om N a t

ten. M a n  blev da enige om, at binde 2de hvide Kalve 

sammen og jage dem ud i Marken, og hvor de fandtes nceste 

M orgen, flulde den nye Kirkebygning begyndes. D e  bleve 

fundne paa det Sted, hvor Kirken nu staaer, og Bygn ingen  

blev der uden Hinder fuldfort.

i. I  gamle Dage  var der kun 3 Gaarde paa Den, Gam - 

melgaard, Lundgaard, og Kjonsberg. Bonden i Lundgaard 

blev engang overfaldet af de 12 Rovere som boede i Rover

stuen, og Han sik i al Hast B u d  over til Bonden paa K jon s

berg, der strax kom Ham til Hjcelp selv Trettende, thi Han 

havde 12 raste Sonner. D e  fangede og ihjelfloge alle R o - 

verne, samt erobrede deres i Roverstuen vcerende G ods og 

Kostbarheder.
Ir. Fuurboerne vare engang tilbage i Tiden meget plagede 

af Rotter og M u u s ;  der kom da en Fremmed til Den, som
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lovede for en god Beta ling  at fordrive bisse saa fladelige 

D y r ;  bog Letingede Han sig, at der flulde forfcerdiges en stör 

og stcerk Jernkiste, hvori Han künde krybe, naar Rotter og 

M u u s  vare borte, da den gruelige Lindorm paa hvis Hoved 

Fuurlano hviler, ellers vilde komme og drcebe Ham. D a  K i

sten var sandig, samlede Han ved en Pibe Rotter og M u u s ,  

samt fordrev dem fra Den, men aldrig saasnart vare de borte, 

for Lindormen viste sig. M anden krob da i Kisten, men i 

hvor stcerk den var, knuste Orm en med et S la g  af sin Hale 

Laade Kiste og M and . Fuurboerne havde dobbelt Fordel; 

de blev flilt ved Rotter og M u u s ,  og slap for at betale, da 

M anden var dod.
1. P a a  Hojderne af Fuurlands nordvestlige Deel ligger to 

Hoje, Smediehojene kalbet. D e  habe erholdt bette N a vn  af 

folgende Tildragelse. Det hcendte sig engang, at en H u s- 

mands Kone fra Debel B y  flog Lyng  i Ncerheden af bisse 

Hoje. I  Middagsstunden lagde hun sig ved dem for at tage 

sig lidt Hvile, men horte til sin Forflrcekkelse', at der lige- 

som stod en Sm ed i Hojen og smedede paa sin Ambolt. D a  

hun kom hjem om Aftenen, fortalte hun Tildragelsen, der 

snart blev almindelig bekjendt paa Den, og mange Menne- 

fler besogte Hojen, for at höre den underjordifle Sm ed smede. 

Jblandt bisse var der og en ung og meget smuk Kone fra 

bemeldte Debel; hun lagde sig engang ved Hojen for ret i 

M a g  at höre Smeden arbejde; men Bjergmanden, (thi saa- 

dan E n  var det) der fandt overordentlig Behag i hende, 

aabnede Hojen og tog hende ind til sig. D a  hun ikke kom 

hjem om Aftenen eller Natten, blev der naturligvis megen 

Sporgen og Leben efter hende; men borte var hun, og borte 

blev hun. Endelig faldt M anden paa de Tanker, at hun var 

opsnappet af Underjordifle, eftersom Han vidste, at hun vilde 

til Hojen for at höre Smeden hamre; Han gik derfor ofte til 

Hojen og raabte og bad, at Hans Kone endelig igjen maatte 

komme til Ham; men efter mange forgjceves Opfordringer 

erholdt Han endelig det S v a r,  at det künde ikke fiee, saasom 

hun nu var Bjergmandens Kone. Efter en T id s  Forlob 

bliver Konen frugtsommelig ved Bjergmanden; men da T i 



68

den kom, at hun stulde forloses, künde dette ikke skee, for en 

Jordemoder fra Jordens Overflade blev hentet. Det ind- 

traf derfor ved Midnatstide, at en V ogn  kom kjorende og 

holdt udenfor D e n s  Jordemoderhus, og at Kudsten bad 

Jordemoderen i storste Hast at folge sig, for at hjcelpe Hans 

Kone i Barselaffairer. Jordemoderen Var hurtig og satte 

sig tilvogns uden i denne Hast at sporge, hvorhen hun stulde, 

og blev da kjort lige ind i den ene af Hojene. Hun kjendte 

strax den borteblevne Kone, forloste hende, og da hun var 

fcerdig dermed, blev hun af Bjergmanden befordret hjem. 

H un  affordrede Ham ved Hjemkomsten Betaling for Forret- 

ningen, og Han bad hende holde Forklcedet frem, hvori Han 

kastede noget, der lignede en Jldkugle, som hun hastig smed 

fra sig i Steget udenfor Vinduerne. Derefter forsvandt B je rg 

manden; men da Jordemoderen nceste M orgen  aabnede sin 

Dor, feer hun noget stinnende ligge i Steget og sinder, at 

det er et stört Stvkke Guld, M anden havde givet hende. 

Denne foruuderlige Tildragelse rvgtedes snart, og da M a n 

den nu med fuldkommen Vished vidste, hvor Han stulde söge 

sin Kone, som Han ikke künde leve foruden, sagte Han uasta- 

delig til Hojene med idelig Bon , at hun endelig vilde komme 

lilbage. Konen havde da vceret saalcenge hos Bjergmanden, 

at hun havde lcert at aabne Hojen, og tilkjendegav da sin M and, 

at det vilde vcere til deres Skade, hvis Han fik hende hjem 

igjen, da hun nu intet künde udrette til G avn  oven paa 

Jorden; men da M anden blev ved med sine Bonner, be- 

stemte hun Ham en Tid, da Bjergmanden ikke var tilstede. 

Han modte da og forte hende hjem i sit Huus, hvor hun 

satte sig i Kakkelovnskrogen paa en S t o l ;  men her blev 

hun og stedse uden at kunne foretage sig det mindste N yt- 

lige, indtil hun efter endel A a rs  Forlob dode. Gamle Folk 

har sagt, at de Mgtefolk, som denne Tildragelse hcendte, 

boede i et Sted i Debet, hvor gamle Je n s  Danielsen for en

del A a r tilbage i Tiden boede.
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