Swend nyder udsigten og en boghvedepandekage med kylling og karrydressing

… og der skal også være lidt til hønsene ...

… og så er der keramik …

GELÆNDER BANDEN

GELÆNDER SNAPS

Fur’s Gelænder Snaps
God til både op- og nedture
Cafe På Herrens Mark har i samarbejdet med Viskun Snaps
lavet en håndbrygget snaps.
Den er lavet på Brøndums klar, med en smag af lyng , rose blåbær mm.

Nogle kan måske trænge til en gibbernakker at stramme sig op med, når de har
hørt historien om gelænderet, der ikke må stå på Bette Jenses Hyw på Fur.
Andre kan måske trænge til at skylle historien ned.
Det kan nu lade sig gøre med »Fur’s Gelændersnaps«, der er »god til både opog nedture.«
Snapsen er lige blevet lanceret af Bette Jenses Hyws nærmeste restauration,
Café Herrens Mark, der ligger 300 meter fra højen.
Historien om gelænderet, der ikke må være på trappen på Bette Jenses Hyw,
er så grotesk, at den trængte til at blive markeret med en snaps, som er opkaldt efter gelænderet. Gelænderet er et stort samtaleemne - både blandt
furboer og gæster på øen. Folk over hele landet kender gelænderet. Før har
Fur blandt andet været kendt for øens bryghus. Nu er vi også kendt for noget
andet. Nå, det er jer med gelænderet.
Anton Simonsen fra Furs »gelænderbande«, der i sommeren 2017 begik civil
ulydighed og opsatte et gelænder på trappen selv om Kulturstyrelsen i 2014
gav Skive Kommune påbud om at fjerne det daværende gelænder, fik den første flaske gelænder-snaps overrakt på netop Bette Jenses Hyw. Gelænderbanden genetablerede det gelænder, Viborg Amt i sin tid satte op, for at sikre
alle sikker adgang til højen, der er Furs højeste sted.
- Da Kulturstyrelsens påbud blev behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet,
stadfæstede nævnet med en 5-5-afgørelse, hvor formandens stemme blev afgørende, påbuddet. Det er grotesk. Der er ingen af de myndigheder, som afgør
den slags, der har taget fornuftens briller på. Et gelænder på Bette Jenses
Hyw generer ingen, og det skæmmer ikke højen, som de påstår uden at have
været på besøg på Fur for at se gelænderet. Sådan noget kan man altså godt
trænge til at skylle ned, siger Jørgen Christiansen fra 'På Herrens Mark'.

