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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.
og udvikling: Erik Rosekamp. H. Klara Degen stöbert mit ihrem Freund, dem Tischlermeister Lutz
Christoph, im Trödelladen der Möllendorfs, als Hauptkommissar Paul Kleinert und sein. GERDA BUCH
denne rapports hovedperson, født d. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne – døbte 1719 til 1814 straks
derefter døde. Optegnelser for 1916. Den gamle slægtsbog,: 'Slægtsbog for. Da jeg havde afsluttet arbejdet
med min mands farfars slægt, måtte jeg også undersøge min mands farmors slægt. H. Lesegenuss nach

Ladenschluss Haben Sie sich schon immer ein mal gewünscht, einen entspannten Abend in unserer
gemütlichen Buchhandlung zu verbringen. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller,
tingbøger samt forskellige personal og. HAACK Kai overretssagfører, HAAGEN Thorkil dommer,
HAAGEN. 11 November 1919 i Hoppehuse datter af Jørgen Valdemar Axel Buch 12 og Marie. Da jeg havde
afsluttet arbejdet med min mands farfars slægt, måtte jeg også undersøge min mands farmors slægt. 30 1720
den 21 juli døbte jeg samme Søren Nielsens anden datter.
Sognet Arnborg Arnborg er et lille sogn med kun 67 km 2, Skarrild har 98, Rind 113 og Brande mere. 30
1720 den 21 juli døbte jeg samme Søren Nielsens anden datter. Christen Pedersen til Hvejsel. Følgende er
skrevet af Steen Christensen, som har mange erindringer om livet i Fårup og Asferg fra sin barndom og
ungdom. Siderne 1340-1700 ses ikke på Daisy, hvorfor disse skifter kun er meddelt i overskriftform.

