


»Der var engang - ifølge 

videnskaben - da Danmark 

havde et klim a sa varmt at 

der kunne dyrkes vin« De 

nuværende Hou-boeres fo r

fadre som jo  ma have lignet 

aber eller toastmastere eller 
noget i den retning har altsa 

efter a l videnskabelig sandsyn

lighed gået rundt og hygget sig 

m ed et glas vin eller maske 

nærmere en skal champagne 

nar de ikke lige gik og slog 

frem mede eller andre de var 
bange fo r  i hovedet med køl

ler

Hab og fryg t følges a ltid  lige sa 
tæt som liv og død Ifølge de 
allernyeste teorier som jo  pr 

kulturel definition er det påli

deligste vi har er der hab om - 
eller grund til fryg t fo r - a t k li

maet i frem tiden bliver lige

som dengang H vis det er 

tilfældet er det en gevaldig 
omvej vi er gået Pasamme 

made v il vi også slingre en 

kringlet vq  fra  forfædrenes 

lystighed til dagens Hou I  
historien indeholder den lige 

vej en masse facts og fu n d  fo r  
eksempel fra  stenalder og bron

zealder her om kring Enhver 

kan opsøge de spændende sager 

eller selv gøre fu n d  begge dele 

er absolut anbefalelsesværdigt 
men pa den lige vej møder 

man ingen trolde
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I  d e t hele taget har trolde i 

m ange a r varet sjældne selv 

om  hvert eneste sogn - og her 

m ener vi hvert eneste sogn har  

sine trolde eller i hvert fa ld  

deres efterladenskaber de k ir 

sebærsten som de øjensynlig i 

en uendelighed m orede sig m ed  

a t spytte om krin g
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og en flok lømler kom sejlen

de som søgte brutal landlov 

efter mindst 7  maneders 

kriminel søfart Også dengang 

sendte statsmagten uregerlige 

gemytter ud at sejle i dag 
kniber det dog med at fa  

kaperbrev
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Jyske lov som blandt andre 
gode ting fastslår at var ej lov 

i land, havde den mest som 

mest kunne gribe og loven skal 

vare skrevet pa sa klart og 

enkelt dansk at alle kan forsa 

den Vi tager det lige i slow 
motion

Se det er kultiveret tale og 

omkring den tid  blomstrede 

kulturen faktisk starkt 

Gosmer Kirke med det enes

tående granitarbejde er et a f  

landets markante vidnesbyrd 

om den tid  Vi gider ikke 
højlydt argumenteren i dag, sa 

ikke et ord om kvindens stil

ling i perioden (ifølge nyeste 
teorier)
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