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Med bind nr. 5 i serien, ’Stille dage i Aalborg’, er vi nu fremme ved 1965-1967. Her fortæller Bjarne Nielsen
Brovst om sit arbejde ved Brovst Blikvarefabrik og senere som natportier ved Hotel Hafnia i Aalborg –

samtidig med at han arbejdede hårdt og målrettet for at blive optaget som skuespillerelev ved Aalborg Teater
og også fik små roller på teateret. Og vi læser om blandt andre fodboldtræneren Haggon Overgaard, fru
Ebbensgaard, hos hvem den unge Bjarne boede til leje, og om hoteldirektørens kone, fru Ottesen. Og vi

møder ’Ulven’ – den underlige mand, Bjarne havde et værelse hos i Hjelmerstald i Aalborg. Og ikke mindst
handler ’Stille dage i Aalborg’ om Gudrun, Bjarnes store kærlighed, som måtte forlade ham og rejse til Grenå

for at læse på gymnasiet dér. En smertefuld tid …

’Stille dage i Aalborg’ er det femte bind i en serie – ’Små erindringsforløb’. Og det er sandheden – vel at
mærke forfatterens sandhed – der fortælles!
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