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En Hawstok Saga Henrik Grønlund Hent PDF Niels & Sinnes Univers – En Hawstok Saga, er slægtshistorien
og bogserien om vestkystparret Niels og Sinne, der gennem de sidste godt 300 år har magtet at fortælle og
overbringe den spændende historie om deres liv og oplevelser gennem mange generationer, og hvordan de
har formået at overleve i en umådelig barsk egn, og hvordan de her har opbygget det fremsynede fisker- og

turistsamfund, man på vestkysten kender i dag.

En Hawstok Saga, Første bog beskriver hvordan Niels og Sinne i 1689, som de første indbyggere i det
dengang sandflugtshærgede landskab, etablerede sig som de første indbyggere ved ”De syv huse i Klitten”, i

landet mod nordvest.

Beretningerne er grundlæggende baseret på historiske facts, men formålet har også været, at nedskrive ”Den
fortalte historie.” Den historie der ikke tidligere har været nedskrevet, men som Niels og Sinnes generationer

har viderefortalt til børn og børnebørn op gennem tiden, og som blev en fast tradition i deres slægt.

En stor del af nærværende En Hawstok Saga, Anden bog, omhandler tiden i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor
udviklingen virkelig tog fart, og hvor den fattige fiskerbefolkning, til trods for drukkenskabet, mismodet og
det anarki der indtil da havde hersket, gennemførte de fremsynede ideer, de troede på, samtidig med at den

mere velstillede del af landbobefolkningen, i samme tidsperiode, så ned på dem.

”Der er i dag ikke mange spor efter den første Niels og Sinne – og så alligevel. Hvis man kigger godt efter, er
byen fuld af fortidens spor, for det var jo Niels og Sinne der grundlagde det hele, og deres ånd lever i bedste

velgående.”
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