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Obaldo og hans søstre Gudrun Eriksen Hent PDF Obaldo bor i Nyboder i København med sin mor, far og tre
søstre i 1830’erne. Sammen laver de fire unger en del ballade i kvarteret, men det er heller ikke let at være
stille og artig, når man forestiller sig, at man er en vild pirat eller gerne vil lege kanonkrig med lyd på!

Læs også "Ungerne i Bjørnegade 5" og "Rikke fra Nyboder" om de selv samme unger bare lidt yngre.

Gudrun Eriksen (1894-1967) var en dansk forfatter og dansklærer. Hun boede i Roskilde, hvor hun også
underviste ved Sankt Josef Skolen. Gudrun Eriksens fascination af lokalhistorie mærkes tydligt i bogserierne
om "Kommandantens børn" og "Nyboder-bøgerne", hvor Københavns historie har en afgørende betydning for

handlingen.

Gudrun Eriksen færdiggjorde tredje og sidste del af den berømte serie om pigen Tudemarie, da forfatter Maria
Andersen døde.
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1830’erne. Sammen laver de fire unger en del ballade i kvarteret,
men det er heller ikke let at være stille og artig, når man forestiller
sig, at man er en vild pirat eller gerne vil lege kanonkrig med lyd på!

Læs også "Ungerne i Bjørnegade 5" og "Rikke fra Nyboder" om de
selv samme unger bare lidt yngre.

Gudrun Eriksen (1894-1967) var en dansk forfatter og dansklærer.
Hun boede i Roskilde, hvor hun også underviste ved Sankt Josef

Skolen. Gudrun Eriksens fascination af lokalhistorie mærkes tydligt i
bogserierne om "Kommandantens børn" og "Nyboder-bøgerne", hvor
Københavns historie har en afgørende betydning for handlingen.

Gudrun Eriksen færdiggjorde tredje og sidste del af den berømte
serie om pigen Tudemarie, da forfatter Maria Andersen døde.
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