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hjertet. – Måske ganske simpelthen fordi han netop da var moden. Hun havde hverken behøvet at smile

forførerisk til ham eller lade sin hånd blive liggende unødvendigt længe i hans – og heller ikke ustandseligt
smutte tæt om ham med sin blomstrede kjole. Han lå dog straks troldbundet i støvet for hendes fødder – for
altid." Elisabeth Bergstrand-Poulsens novellesamling "Helte og heltedaad" fortæller om dagligdagens små
heltegerninger, familielivets glæder og naturens store betydning for folkene i Sveriges små almuemiljøer.
Samlingen indeholder: Ageren Heltemod Den som ko har, skal ko miste Lena Anna Viktoria Elisabeth

Bergstrand Poulsen (1887-1955) var en svensk forfatter og maler, der flyttede til Danmark i 1917, efter hun
giftede sig med den danske billedhugger Axel Poulsen. Det smålandske bondelivs traditioner går igen i

Elisabeth Bergstrand-Poulsens romaner, der ofte er skrevet i legendeform.
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