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"Degnens datter" tager os tilbage til stændertiden, hvor vi møder den stolte bonde Troels, der kæmper for at
vække bønderne til selvstændighed – en opgave, der ikke er så nem at gå til. Vi følger også degnens datter
Anna, som har vakt junker Prebens kærlighed, men hendes bejler kan ikke gifte sig med hende på grund af
hendes herkomst. Gennem det lille samfund og dets fremtrædende personer følger vi denne vigtige periode i
danmarkshistorien, hvor bøndernes vilkår efter kamp både oppefra og nedefra endelig syntes at forbedre sig.
"Degnens datter" er fjerde og sidste del i A.J. Gejlagers serie om stavnsbåndets ophævelse og den tid, der
fulgte efter.
Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Anton Jacobsen Gejlager (1878-1955) blev født i
Seest ved Kolding og flyttede sidenhen til landsbyen Stensballe ved Horsens, hvor han ernærede sig som
skolelærer. Det var landsbymiljøet og de smukke bakker ved Horsens fjord, der inspirerede A.
J. Gejlager til at blive forfatter, og mange af hans historiske romaner handler om landbrugsreformer,
industriens fremkomst og andelsbevægelsens opståen.
Sognet Arnborg Arnborg er et lille sogn med kun 67 km 2, Skarrild har 98, Rind 113 og Brande mere.
anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og. 76.
73.

Så kom 2.
50. Birgit Mumm-Degen in 34317 Habichtswald, Fachärztin für Allgemeinmedizin Bewertungen Leistungen
Wartezeit Erfahrungen Telefonnummern. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger
samt forskellige personal og. GERDA BUCH denne rapports hovedperson, født d. Fra Give Kirke, en
mindeplade om Niels Andersen Wonges højt elskede datter Birgitte, der var gift med Hr. 30 1720 den 21 juli
døbte jeg samme Søren Nielsens anden datter. H. Følgende er skrevet af Steen Christensen, som har mange
erindringer om livet i Fårup og Asferg fra sin barndom og ungdom. 1. Kraks Blå Bog 1957. 55.

