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Efter at Bjarne Nielsen Brovst i 14 bøger har skrevet om sin barndom fra 1947-1958, tog han i 2014 hul på
sine ungdoms- og voksenerindringer med ’Min verden vælter’ om tiden fra 1959-1961.  

Med bind nr. 6 i serien, ’Over stok og sten i Jylland’, er vi nu fremme ved 1967-1968. Her fortæller Bjarne
Nielsen Brovst, hvordan hans mormor skaffer ham en plads på Rønde Studenterkursus og om, hvordan han –
uretfærdigt – smides ud derfra. Desuden om arbejdet på Brovst Teglværk og i Nørresundby Tømmerhandel
samt om karrieren som trommeslager i ’The Tortoise’ – blandt andet med den fatale optræden til et bryllup i
Arentsminde Forsamlingshus. Samme aften møder Bjarne dog Margit, som han senere bliver gift og får tre
børn med. Og det er også i denne bog, vi læser om, hvordan Bjarne Nielsen får sit tilnavn, Brovst. Det sker,

da han endelig kommer på sin rette hylde hos Knud Engsigs boghandel i Aalborg.    

’Over stok og sten i Jylland’ er det sjette og sidste bind i denne serie – ’Små erindringsforløb’. I 2019
begynder en ny serie om Bjarne Nielsen Brovsts voksenliv. Første bind får titlen ’I bøgernes vidunderlige

verden’.
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