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1.
Ferie på landet

Bølle-Bob og Lasse sidder i bus sen. 
De er på vej ud til onkel Hans.
»Vi skal snart af,« siger Bølle-Bob.
»Kommer din onkel og henter os?« 

spørger Lasse.
»Nej. Gården ligger lige over for 

stoppestedet.«
»Jeg glæder mig,« siger Lasse. 
Bølle-Bob nikker. Han glæder sig 

også. Han har tit besøgt onkel Hans, 
men denne gang er Lasse med, og 
de skal være der i næsten tre dage.
Og så har de aftalt, at de skal sove 

i høet ude i laden.
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»Jeg har aldrig sovet på et høloft 
før,« siger Lasse.
»Der er mus.«
»Mus?« Lasse ser bange ud.
»Ja, og rotter.«
»Hva’?«
»Og slanger og ulve og bjørne,« 

griner Bølle-Bob.
»Vrøvl,« siger Lasse. Men han 

er alligevel blevet lidt nervøs ved 
tanken.

»Så!« Bølle-Bob rejser sig. »Nu er vi 
der næsten.« 
Bussen sætter farten ned, og de to 

drenge tager deres tasker. 
»Gården ligger lige der,« siger 

Bølle-Bob og peger. »Du kan se, at 
den er...« 
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Han afbryder sig selv og stirrer 
forbavset op på gården.
Der står en masse mennesker uden 

for. Flere hundrede, ser det ud til.

Bussen stopper, og de to drenge 
stiger ud.
»Hvad laver alle de folk?« spør ger 

Lasse.
»Det ved jeg heller ikke. Kom!«
De går op mod gården.
Den store flok af mennesker står 

foran indgangen. 
Så Bølle-Bob og Lasse må gå  igen-

nem flokken for at komme ind på 
gården.
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Mange har skrevet store skilte, 
som de bærer på. 

Stop svi neriet

står der på et af dem. Og på et 
andet:

Hans er en gris

Lasse peger på skiltet. »Er det din 
onkel, de kalder en gris?« spørger 
han.  
»Kom nu bare.« Bølle-Bob ma ser 

sig igen nem flokken, og Lasse følger 
efter.

Bølle-Bob får øje på Per Smed. Ham 
kender Bølle-Bob godt. Han har tit 
leget med Per Smeds børn.
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I det samme begynder folk at rå be 
i kor:

Naturen ejer vi, 
stop det svineri.

»Og du sagde, at der altid er så 
stille på landet,« griner Lasse.
»Det plejer der at være.« Bølle-Bob 

forstår heller ikke, hvad der sker.
Folk råber højere og højere, mens 

de to drenge går ind på gården.
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2.
Svineri

Onkel Hans kommer hen til de to 
drenge.
»Nå, der er I,« siger han. »Vel kom-

men!«
Bølle-Bob peger ud på de man ge 

mennesker.
»Hvad sker der her?« spørger han.
»Nå, de er bare lidt sure.« Onkel 

Hans vender sig mod Lasse. »Og du 
er så Lasse? Dav med dig.«
»Hej!« Lasse giver onkel Hans 

hånden.
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»Hvad er de sure over?« siger 
Bølle-Bob.
»De synes, jeg lugter.«
»Lugter?«
»Ja,« smiler onkel Hans. »Og de 

har ret. Men kom nu med ind!«
De går alle tre op mod huset.
»Har de ret?« siger Bølle-Bob. 

»Synes du, de har ret?«
»Jah. Jeg har bygget en ny gyl le-

tank oppe i den anden ende af byen. 
Det lugter altså ikke godt.«

I det samme kommer moster Ellen 
ud af døren.
»Hej moster!« råber Bølle-Bob og 

vinker til hende.
»Hvad er gylle?« spørger Lasse.
»Grise-tis!« siger Bølle-Bob.
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