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der sagt, men når man læser Bjarne Nielsen Brovsts erindringer om skoletiden i 1950‘erne, forstår man godt,

at der nogle gange skulle et lille puf til for at få drengen ud af døren.

Bogen fortæller om overlærer Madsen, der ikke var bleg for at slå børn, der ikke makkede ret, og om
barndomshelten Hans, som døde alt for tidligt, men vi hører også om de to godhjertede lærerinder og mange

andre mennesker, der var med til at gøre den sorte skole lidt lysere.

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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