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Rikke fra Nyboder Gudrun Eriksen Hent PDF Rikke bor sammen med sin adoptivfamilie i 1830'ernes
København. Far er kommandant ved flåden, og familien bor derfor i gamle, gule Nyboder. Men selv om der er
lavt til loftet, er der fuld af liv og glade dage. Rikke er en rigtig spasmager og sammen med sine søskende

skal hun nok sætte fut i gamle Nyboder.

Læs også "Ungerne i Bjørnegade 5" om tiden inden Rikke kom ind i familien.

Ældre retstavning.

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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