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Jerntrappen forbinder papirhandelens forretning med soveværelset på første sal. I soveværelset ligger Etienne
syg, imens hans kone, Louise, passer forretningen. Men Etiennes sygdom er omgærdet af mystik, og lægerne
tror ikke, at han er syg. Etiennes personlige teori er, at hans kone langsomt forsøger at forgive ham; alt imens
hun selv overtager butikken og samtidig bedrager ham.
Georges Simenon (1903-1989), belgisk forfatter. Kendt for sin enestående produktivitet, der medførte næsten
200 romaner og mere end 150 noveller.Serien om den franske kriminalkommissær Jules Maigret står
imidlertid i dag som hans betydeligste værk – kendt og elsket verden over for bøgernes særlige atmosfære
blandet med kommissær Maigrets unikke greb om opklaringsarbejdet.
Jacobsen, Johann, organist. Jacobsen, Johann, organist. 486 - Boligareal: 206 m² - Grundareal: 611 m² Byggeår: 1908 Tinghus. Født c1730 i Flensborg. Gys, gru og gåsehud: Otte spøgelseshistorier på Fyn
Spøgelser - hyggelige som uhyggelige - findes overalt på de fynske slotte og herregårde. Lokalavisen
Frederiksberg og Lokalavisen Vesterbro Busse og Kineserbyen. Huset blev vellykket renoveret, med grafiske
linjer og private zoner. Matrikel nr. Jacobsen, Johann, organist. En historie af Kim Greiner Hvor Vesterbro
begynder og ender, har jeg ikke helt styr på, men et område, der kun ligger en spytklat fra Enghavevej, må da
helt sikkert være en del af Vesterbro, og her ligger en hemmelig og ukendt del af København. Matrikel nr. En
historie af Kim Greiner Hvor Vesterbro begynder og ender, har jeg ikke helt styr på, men et område, der kun
ligger en spytklat fra Enghavevej, må da helt sikkert være en del af Vesterbro, og her ligger en hemmelig og

ukendt del af København.
Matrikel nr. Ejer 1751-Hiendrichsen, JensEjer -1798. Født c1730 i Flensborg. Gys, gru og gåsehud: Otte
spøgelseshistorier på Fyn Spøgelser - hyggelige som uhyggelige - findes overalt på de fynske slotte og
herregårde. 486 - Boligareal: 206 m² - Grundareal: 611 m² - Byggeår: 1908 Tinghus.
En måned efter en middag i selvsamme hus, overtog familien villaen.
Lokalavisen Frederiksberg og Lokalavisen Vesterbro Busse og Kineserbyen. 486 - Boligareal: 206 m² Grundareal: 611 m² - Byggeår: 1908 Tinghus. Huset blev vellykket renoveret, med grafiske linjer og private
zoner. Kig med indenfor. Kig med indenfor.

