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Bjergmanden og den snu bonde Lars-Henrik Olsen Hent PDF "Bjergmanen og den snu bonde" er
genfortællingen af det gamle danske folkesagn om trolden, der boede i en stor høj ude på landet.

Trolden var ikke særlig stor, men han var mægtig stærk, og så hadede han, når kirkeklokkerne ringede.
Faktisk var han lidt af en hidsigprop - og det er ikke altid smart, når man laver aftaler med en snu bonde.

Den danske forfatter Lars-Henrik Olsen (f. 1946) er oprindeligt uddannet cand.scient. i zoologi fra
Københavns Universitet, men har sideløbende arbejdet som forfatter. Han fik sin litterære debut i 1976 – det
samme år som han blev færdig med sin uddannelse – med bogen "Ulvene". Lars-Henrik Olsen har udover
forfattergerningen blandt andet arbejdet på Zoologisk Museum, været redaktør og arbejdet som freelancer

med naturfilm for DR. I 1999 valgt Olsen at droppe andre stillinger for at hellige sig jobbet som forfatter samt
sin foredragsvirksomhed.
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