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"Arvingerne" er den første udgivelse fra Zetland og samtidig den første single udgivet i Danmark. En single er
et nyt format: en journalistisk fortælling, der er længere end en magasinartikel og kortere end en bog, og som
kan læses fra ende til anden i en enkelt, sammenhængende læseoplevelse. Målet er at skabe en kanal for den
lange, gennemresearchede og velfortalte journalistik, der har svære vilkår i en flygtig medieverden. Da
Danmark blev et demokrati, mistede adelen sine særlige privilegier – fra skattefrihed og politisk magt til retten
til at eje jord. Alligevel findes der i dag en kreds af adelige slægter, der er forblevet i en klasse helt for sig
selv. Med gamle penge, nye forretningseventyr og målrettet lobbyvirksomhed lever de i en verden, hvor
pligten, blodet og traditionen har afgørende betydning.
Hvordan gik det til, at fortidens aristokrater blev fremtidens førende godsejere? For første gang kommer her
beretningen, der tager dig med bag de dybe voldgrave og tunge jernporte. Deromme, hvor storslåede jagter
knytter slægter sammen, hvor eksotiske dyr græsser i slotsparken, og hvor Danmarks største private jordejer
kan kalde sig lensgreve – som den næstsidste i historien.
af svenske Pernilla. With Trine Dyrholm, Marie Bach Hansen, Lene Maria Christensen, Carsten Bjørnlund.
Nyd en campingferie på en 5-stjernet campingplads med badeland, restaurant, strand og masser af gode
faciliteter på Fyn - Bestil i dag. Få gratis møde hos advokat med speciale i dødsbobehandling og skifteret
inden møde i skifteretten. Hvad betyder det at vælge privat skifte. Serien blev sendt med start den 1. ved at
følge vores GRATIS GUIDE til oprettelse af testamente. The death of a matriarch brings forgotten secrets out

into. Arvingarna (danska: Arvingerne) är en dansk TV-serie från 2014 skapad av Maya Ilsøe. Serien har
regisserats av bland andra Pernilla August och Jesper Christensen. Hvis du vil se, hvad du har lånt, reserveret
eller ændre din profil, skal du være logget ind. Arvingerne er en dansk tv-serie fra DR1. Mindst en af
arvingerne skal være myndig og solvent og skal underskrive en erklæring på tro og love herom. Få indsigt i,
hvad du selv kan gøre for, at dine arvinger får din arv. The Legacy (Danish: Arvingerne, literally 'the heirs') is
a Danish television drama created by Maya Ilsøe and produced by DR.
At vælge privat skifte af et dødsbo betyder, at arvingerne vælger at dele boet uden at bruge en bobestyrer.
Arvingerne (De erfgenamen), internationaal bekend als The Legacy (De erfenis), is een Deense tv-dramaserie,
bedacht en deels geschreven door Maya Ilsøe. januar 2014, og den har manuskript af Maya Ilsøe og
instruktion bl. Klitgaarden. Arvingerne er en dansk tv-serie fra DR1. Vær forberedt før du skal i skifteretten.
a.

