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Guldkorset og andre fortællinger P. Falk R\u00f8nne Hent PDF Nysgerrige Bent, dronningens kat, et kors af
guld og sorte masker er alle sammen med i de små spændende historier om nogle af Danmarks flotteste
herregårde, slotte og klostre. Tag med dine børn på eventyrrejse gennem tid og sted – og så lige inden
sengetid: Til Eremitagen, Gyldensteen, Taarnborg og Sandbjerg. I "Guldkorset og andre fortællinger" er

stederne kulisser i eventyr om uventet hjælp, om at blive dygtig og om at gøre det rigtige. Bogen er skrevet i
og med samtidens sprog og retskrivning. Bag størstedelen af serien "Fortæller fra ..." stod lærer og teolog
Peter Falk Rønne (1889-1953) og Ada Hensel, forfatterpseudonymet for søstrene Caja Gudrun Orsi (f.1908)
og Ulrikka Eleonora Nørgaard (f.1904), som gav fortællingerne deres historiske vingesus. Danmarkshistorien,
verdenshistorien, myter og sagn blev her fortalt som skæbnefortællinger på få sider og smukt illustreret af den

berømte tegner Oscar Knudsen (1898-1971), der for alvor brændte igennem med de cirkusplakater, han
tegnede i 1940‘erne og 50‘erne.

 

Nysgerrige Bent, dronningens kat, et kors af guld og sorte masker er
alle sammen med i de små spændende historier om nogle af

Danmarks flotteste herregårde, slotte og klostre. Tag med dine børn
på eventyrrejse gennem tid og sted – og så lige inden sengetid: Til
Eremitagen, Gyldensteen, Taarnborg og Sandbjerg. I "Guldkorset og
andre fortællinger" er stederne kulisser i eventyr om uventet hjælp,
om at blive dygtig og om at gøre det rigtige. Bogen er skrevet i og
med samtidens sprog og retskrivning. Bag størstedelen af serien

"Fortæller fra ..." stod lærer og teolog Peter Falk Rønne (1889-1953)
og Ada Hensel, forfatterpseudonymet for søstrene Caja Gudrun Orsi

(f.1908) og Ulrikka Eleonora Nørgaard (f.1904), som gav
fortællingerne deres historiske vingesus. Danmarkshistorien,

verdenshistorien, myter og sagn blev her fortalt som
skæbnefortællinger på få sider og smukt illustreret af den berømte
tegner Oscar Knudsen (1898-1971), der for alvor brændte igennem



med de cirkusplakater, han tegnede i 1940‘erne og 50‘erne.
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