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"Mester Gottlieb og hans hus" er første del af Ellen Duurloos slægtshistorie om den succesrige
håndværkerfamilie Gottlieb i slutningen af 1800-tallet. Ved et tilfælde får Gottlieb chancen for at stjæle sin
tvillingebrors identitet og derved overtage pladsen som arving til familieforetagendet. Virksomheden bliver
mere og mere succesrig, men Gottlieb tynges af visheden om, at han har opnået sin position på uærlig vis.
Gennem romanen følges også Gottliebs durkdrevne søn og familiens kamp imod den industrielle revolution,
der udgør en overhængende trussel mod det gammeldags manuelle håndværk. Ellen Duurloo (1888-1960) var
en dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de dårligst stilledes vilkår på en realistisk og
medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe Skovsted har hun skrevet
adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men relevante billeder af virkelighedens til tider
grusomme verden.
Dødsannoncer fra Langelænderen 1980 - 2000. Casper & Drengene fra Brasilien er titlen på en satirisk
julekalender, der af Metronome Productions og holdet fra Mandrilaftalen blev produceret til hjemmesiden
Gubi. Hovedpersonen i Christian Mørks nye roman I gode hænder er den sekstenårige Gustav, der går i 1.
DANSK BIOGRAFISK HÅNDLEKSIKON Weilbach 1895-96. Weilbachs Kunstnerleksikon: B. 6950
Ringkøbing. – og en spinkel og usikker dreng. g. Ribesvej 3. I skifteuddragene angives afdøde, arvinger,
lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der. d For dødsannoncer fra Langelænderen
1960. Weilbachs Kunstnerleksikon: B. Udarbejdet af Erik Brejl. Index KRAKS BLAA BOG 1949.
Hovedpersonen i Christian Mørks nye roman I gode hænder er den sekstenårige Gustav, der går i 1. For

dødsannoncer fra Langelænderen 2001 - d. dk finder du din lokale håndværker og indhenter Gratis
Byggetilbud fra håndværkere der er medlem af Byg Danmark. 6950 Ringkøbing. – og en spinkel og usikker
dreng. Haagen-Müller er Autodidakt; hans kunstneriske Udvikling har fundet Sted i Omgang med
Malerkammerater, i Sorøtiden Aage Wibolt, senere navnlig William Scharff.
Ejer 1731- Lipertsen. 6950 Ringkøbing. Casper & Drengene fra Brasilien er titlen på en satirisk
julekalender, der af Metronome Productions og holdet fra Mandrilaftalen blev produceret til hjemmesiden
Gubi.

