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Emma er glad for at Nicolai har kommet tilbake, men hun føler at noe er annerledes, og at han ikke forteller
hele sannheten om datteren. Johannes frykter for at Skaret vil bli solgt til Tore Dal.

– Kan vi ikke slutte å gå som katten rundt grøten? Du er interessert i Skaret, og derfor ser du over
eiendommen. Det er mye udyrket mark her, som kan bli et fint tillegg til Dal. Har jeg ikke rett? – Ja vel, så er
jeg det da, men det er du også. Så når vi snakker om grøt, lukter det svidd! Tore så sint på Johannes. – Og hva
gjør dere i Skaret? Det er vel ikke mye å finne der, er det vel?
Kristiansund og Averøya 1911
Det kan være at man ønsker en annen fordeling enn det arveloven bestemmer. Det har man mulighet til ved å
opprette et testament. Les mer om testament her. Det gamle testamentet. Kapitlet Det gamle testamentet

handler om. skrifter i Bibelen og forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet; inndelingen av Det
gamle. Det nye testamentet Oppgavesamlinger. Øvingsoppgaver 1; Øvingsoppgaver 2. Les mer. Korttekster
Det gamle- og Det nye testamentet.
Kirkehistorie. Kristen tro og etikk Ja, under visse forhold kan et testament bli ugyldig. Feil ved
vitnepåtegningene Den vanligste grunnen til at et testament blir ugyldig, er at vitneunderskrifter. Under Det
nye testamentet finner du En engel viser seg for Maria, Jesus blir født, Gjeternes besøk, De vise menn, Jesus
blir funnet i tempelet, Jesus helbreder de. Natur og univers 1 – 3 er Cappelens naturfagverk for 8. – 10. trinn.
På dette nettstedet finner du oppgaver og lenker til hvert kapittel i bøkene. Under Kristendom finner du Det
nye testamentet, Det gamle testamentet, I kirka, Fakta om kristendommen, Test deg selv. Testament
Undertegnede NN, fnr. 000000 00000 som har / ikke har livsarvinger bestemmer følgende om det jeg etterlater
meg: Min leilighet skal arves av MM, født 11.

