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Mormors jyske rødder Bjarne Nielsen Brovst Hent PDF I "Mormors jyske rødder" genfortæller Bjarne Nielsen
Brovst historierne om hans egen slægt, som hans mormor fortalte ham, når hun kørte rundt med ham på den
jyske hede – uden kørekort. Slægtens rødder strækker sig tilbage til Jeppe Aakjær og snor sig omkring jyske

originaler, som også de store danske forfattere har beskrevet.

"Brovst har en forunderlig evne til at erindre følsomt og nærværende om netop de skæve eksistenser vi alle
synes at huske engang fandtes, men som i dag synes nærmest usynlige og glemte. Og det er en skam, da vi
måske netop af de anderledes, originalerne, har noget at lære om at være menneske." – Carsten Güllich-

Nørby, Dansk biblioteks center

"- Indirekte fortæller således også denne bog meget om forfatteren, hvis kontaktskabende evne er påfaldende,
ligesom, erfarer vi, allerede i barndommen." – Claus Grymer, Kristeligt Dagblad

Bjarne Nielsen Brovst (f. 1947) er en dansk forfatter og foredragsholder, der i 1970 debuterede med "Mit
hjertes have". Sidenhen har han skrevet et utal af bøger inden for genrerne digte, noveller, romaner,

selvbiografi og bøger om historie. Bjarne Nielsen Brovst har skrevet en lang række biografier om kendte
danske forfattere, heriblandt H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig og Jeppe Aakjær.

 

I "Mormors jyske rødder" genfortæller Bjarne Nielsen Brovst
historierne om hans egen slægt, som hans mormor fortalte ham, når

hun kørte rundt med ham på den jyske hede – uden kørekort.
Slægtens rødder strækker sig tilbage til Jeppe Aakjær og snor sig
omkring jyske originaler, som også de store danske forfattere har

beskrevet.

"Brovst har en forunderlig evne til at erindre følsomt og nærværende
om netop de skæve eksistenser vi alle synes at huske engang fandtes,

men som i dag synes nærmest usynlige og glemte. Og det er en
skam, da vi måske netop af de anderledes, originalerne, har noget at

lære om at være menneske." – Carsten Güllich-Nørby, Dansk
biblioteks center

"- Indirekte fortæller således også denne bog meget om forfatteren,
hvis kontaktskabende evne er påfaldende, ligesom, erfarer vi,
allerede i barndommen." – Claus Grymer, Kristeligt Dagblad

Bjarne Nielsen Brovst (f. 1947) er en dansk forfatter og
foredragsholder, der i 1970 debuterede med "Mit hjertes have".

Sidenhen har han skrevet et utal af bøger inden for genrerne digte,
noveller, romaner, selvbiografi og bøger om historie. Bjarne Nielsen



Brovst har skrevet en lang række biografier om kendte danske
forfattere, heriblandt H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig og Jeppe

Aakjær.
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