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Niels & Sinnes Univers - En Hawstok Saga er slgtshistorien om
vestkystparret Niels og Sinne, der gennem de sidste godt 300 r har
magtet at fortlle og overbringe den spndende historie om deres liv og
oplevelser gennem mange generationer, og hvordan de har formet at
overleve i en umdelig barsk egn, og hvordan de her har opbygget det
fremsynede fisker- og turistsamfund, man p vestkysten kender i dag.
Frste bog beskriver, hvordan Niels og Sinne i 1689, som de frste

indbyggere i det dengang sandflugtshrgede landskab, etablerede sig
som de frste indbyggere i landet mod nordvest, og hvordan de
formede at overleve som vestkyst fiskerpar, efter at de var blevet
udstdt af det bonde- og landsbysamfund, de hidtil havde levet i.
Selv om nrvrende beretning grundlggende er baseret p historiske
facts, har formlet vret at nedskrive "Den fortalte historie", den

historie, der til dato ikke har vret nedskrevet noget sted, men som
Niels og Sinnes generationer har genfortalt i tllelysets, vokslysets og
petroleumslampens skr p mrke vinteraftener, og hvis den ikke ogs
fremtidigt bliver nedskrevet vil vre i fare for at g tabt for tid og

evighed.
Men mske er historierne alligevel nedskrevet. Isr i de gamle
hndskrevne protokoller og skrifter, ja, selv p gravstenene p



kirkegrdene er Niels og Sinnes historie nedskrevet, men det krver, at
man kigger rigtigt godt efter mellem de skrevne linjer og samtidig

benytter sin frie fantasi, s trder denne tekst og deres historie, der ikke
umiddelbart er synlig, frem med flammeskrift.

"Det er dette land, der er Niels og Sinnes land, egn og univers, og det
er i et sdant univers, at fortllinger opstr, udvikles og overleveres fra

generation til generation."

Henrik Grnlund er fdt i Kbenhavn i 1956, men flyttede i 1965
sammen med sine forldre ud til vestkysten i Thy, til en gammel

kbmandsgrd i et driftigt fiskerleje, hvor han stadig bor. Selvom han
er fdt i Kbenhavn, har han dybe rdder p vestkysten, hvor han har
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