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A D L U M S .

o ksender ikke Leire, SkjoldungerncS «ldgamle Kongeslkde, hvor TEltenS 
Stamfadrr, Odins Ssn Skjold, ferst nedsatte sig med sin Dronning Gefion, 
eftrrat hun havdr plolrt Sjcelland ud i Havet, vester imod Odins D  eller F M , 
hvorfor Sjkrlland siden af OldtidmS Digtere benownedeS Danmarks T ilvart 
— Vannmrlmr ousii? Reget ovcr en M iil Best-Sydvrst sor RoSkildr, ikke 
langt fra een af JsesiordenS mangfoldige Bugter, — som i en crldre Periode 
star sig megrt längere ind i Landet, — feer man endnu Bym Leire i AlleSlsv 
Sogn, Boldborg Herred, Kjsbeichavns Am t, og strar Sydvest for samme det 
Sted, hvor Oldtidens Konger residerede i Aarhundreder og hvorfra de udbredte 
dereS Herredsmme imod Dst og imod Best indtil de herfkede fra Smaalands 
og Destergsüands jkovbegroede Klipper indtil det starke Dannevirke, hiint de? 
rsmte L-d, som nn er kommet af Lave. —  Ester AarhundredcrS Forlob opferte 
den navnknndige R o lf Rrake en ny Kongeborg paa Ledre, og hanS Ester- 
folgere skulle have boet her indtil Harald Blaarands T id , men det Sted, som 
var Hrdningerneö Helligdom og hvor diöse hvert niende Aar offrede Mennester 
og D yr i Mangde, künde ikke mere vrere noget passende Opholdösted for Landet- 
christne Konger, saa at M S Herlighed hurtigen forsvandt, og Leire 200 Aar 
efter allerede var saa ubetydelkgt at Historiestriverm Svend Aagesen omtaler 
det som et Sted, man neppe v il regne med iblandt de usleste Byer, — hvoraf 
tydeligen seeS at der ikke ved Saros urds I>sterensi», t hvilken Valdemar den 
Store hensatte StatSfanger, paa nogen Maade kan tcenkes paa de» gamle 
Kongeborg, hvilket ogsaa af andre Grunde er tndlyscnde, men dog t celdre Tid 
har varrt antaget. —  A f Kongeborgm blev altsaa en simpel Avlögaard, som 
maastee blev ved at tllhore Krone» og »»der alle Omstandigheder var storre 
end en almindelig Bondegaard; dm kaldeS Leiregaard og beboedeS i Aaret 
1505 af en Adelömaad, Lasse JenSssn, som et Diplom i Geheime-Archive! 
udviser, mm om denn« Mand var Gaarden- Eier ekler havde dm til Lehn af 
Köngen er uvist. Smere forvandledeS Leircgaard til m kille Bondeby, der stk

Navnet Udleire, i Modscrtning til den hoSliggende stsrre Bv Leire, som dog 
laae ncermere ved Kystcn, altsaa snarere burde have baarrt dette Ravn. — 
Bym Udleire ncevne- aüerede 1567 og beboedeS ved SouverainitetenS Ind- 
forelse binS as to Bonder; den blev tilligemed de HoSliggende Hovedgaarde 
Skullerupholm  og Rornerupgaard samt m stör Momgde andet JordegodS 
— 15 Herregaarde, i alt 11,200 Td. Hartkom — i Aaret 1663 af Kongm 
overdraget til Rentemester Henrik M üller som Vederlag for de brtydclige Präge- 
snmmer, hvormed dennr under Krigen havde forstrakt Rcgjeringe», dengang da 
ncesten ingm Andm vilde eller künde, thi der var hverken Pant eller Sikkerhed 
at rrholde, og Udsigteme til PengeneS Tilbagebetaling kunö yderst maadclige.

Henrik M üller var m Holstener, der kom til Kjsbmhavn som Tjener 
ho- LrandS Rantzau, Christian den 8jerdes Datter, Anna Tarharinas, 
Forlovede, som druknede i Rosmborg Slotsgrave; M üller kom dercster ind i 
Rmtekammeret, som Skriver eller Bud, og avancerede snart ved sin Duelighed 
saavelsom 'ved de ForbinMser, Han forstod at forstaffe sig med fremmede Hand- 
lm de, navnligm M arselis i Holland og Texeira i Lissabon. Han blev 
Rentemester, smere endogsaa Etatsraad og Amtmand, og 1663 Eier as umaade- 
lige Besiddelser, af hvilke dog en stör Deel smere kom i Handerne paa Isderne 
Texeira; Han blev adlet 1674 og dode 1692, 83 Aar gammel. — Den lill« 
Dy Udleire tiltrak sig ved sin stjonve Bellggenhrd —  og sormodentlig ligesaameget 
ved sin «eldgamle Dersmmelse —  M üllers Opmarksomhed og Han afbrsd den med 
kongelig Tilladelse, for der paa ny at opfsre en Herregaard as det tidligere Ravn 
Leiregaard, hvilken ha» stjcrnkede sin Datter Drude M üller, der 1660 var 
bleven gist med dm kjobmhavnste Profrssorstm Thomas Linke, som blev adlet 
1674 samtidigm med sin Svigersader, sin afdpde Svigennoder, sine 3 Sviger- 
inder og sin Droder. Han var Cancelliraad, Amtmand paa Bornholm »g een 
af Griffenfelds Dommere, men dode Aaret esterat Han havde v«ret med at 
strlde den berygtede Dom over sin Ungdomö Den, med hvem Han havde reist
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i Udlandet i flere A ar; da Amtmande» nemlig en Dag var redet ud fra 
HammerShuuS, blev Hans Hest flp for et Par bjaffcnde Hunde, strilede, da 
Han vild« tcemme den, gik bag over og kaufte RytterenS Brpstbeen, saa at 
Han dode strar eftcr. Dette siete i Noveinber Maaned 1677 og ansaaeS 
gansie almindeligen som en HtmlenS S traf for den uretfardige Dom. — Enken, 
Fru Drude M üller, arvrde senere efter sin FaderS Dod baade Aagaard og 
Drosselholm, men boede stedse paa Letregaard lige indtil sin Dod i Aaret 
1704. HendeS eneste S m , Henrik Linke til Leiregaard og Aagaard, var 
Eapitain i Soetaten, men dode barnlos Aaret eftcr sin Moder, hvorefter hanS 
eneste Softer arvede Aagaard, medenS Leiregaard tilfaldt HanS Enkefme, Laren 
Gyldensparre, Griffenfelds Brodcrdatter, hvilket SEgtesiab nasten feer ud som 
et Forssg paa at forsone den havnende Nemesis, der dog alligevel nagtede 
denne Stainme videre Strd paa Jorde». Fru Laren lod i Aaret 1707 satte 
et Jrrnrakvark om Alterfoden i Allcslov Kirke og dode 1711, hvorefter Leire
gaard kom til Köngen, formodentlig for Skattercstantser, og af demre ved Auktion 
1712 blev folgt til Fru Mette LeedrS, Enke efter Commerceraad Christian 
Lindenov og Priorinde i Roökilde adelige Jomfruklvstcr, som tilkjsbte stg en 
stör Mangde JordegodS her i Egnen og dode i November Maaned 1733. 
HendeS DatterS, Sophie LindenovS, Mand, Seigneur Haus Henrich M andir, 
awede Leiregaard og besad den indtil 1739, da Han folgte den til Geheimeraad 
Iohan Ludvig Greve af Holstein, Nidder af Elcphanten og Prastdent i det 
dansic Cancelli, under hvcm Gaarden naarde en storr« Ansrelfe og Herlighed 
end nogensinde i de sidfte 7—800 Aar.

Iohan Ludvig Holstein, Greve til Ledreborg, Geheimeraad i Conseillet, 
Overfecretair (Präsident) i det dansie Cancelli, Geheime-ConferentSraad, Patron 
for Universitetet og for Herlussholm Skole, Präses i General-Kirke-InspectionS- 
Collegiet, i MiSsioim-Collegiet og i VidensiabcrneS Srlsiab, Nidder af Ele- 
phanten og I'voion parksite, Kammerhcrre, er fod 7 Septh. 1694 og en Son 
af den dansie Geheimeraad Iohan Georg von Holstein, Nidder af Elephanten, 
Hofmester hos PrindS Carl, sidcn hoS KronprindS Christian, som Konge Chri
stian den Sjette; deime kom all i  Christian den Lemkes Tid i»d ftaMeklen- 
borg, hvor Han dog i sit hele Liv vedblev at spille en vigtig Rolle som Her- 
tpgernes Raadgiver i dereS Stridigheder med en ubandig Adel og til Belon- 
ning forlrhnedrS med betpdeligr Godser, hvilke Han ovenikjobrt stk Ttlladelse tll at

scelge, — hvilken Tilladelse dog fsrst HanS Sonner benpttede, —  og saaledeS bragt« 
en betydelig Formue med sig ül Danmark, gansie imod de» tydsie Adels Sad- 
vane. —  Sonnen Iohan Ludvig blev tidligcn ansat i KronprindS Christians 
Tjeneste, var i sit 27de Aar Hofmarflalk, i sit 30te Overkammerherre hoö 
Samme og nsd stedse HanS T illid  og Naade i en hoi Grad; strar efter Prind- 
senS Thronbestigelse blev Han Stiftamtmand over SjallandS S tift, hvorefter 
HanS Avancement gik rafit fta Haanden, faameget mere som Han var en ud- 
market dueltg EmbedSmand, arbeidsom og flittig , selv lard og VidensiaberneS 
ivrige Besit-tter, uden Ahnestolchcd, — t hiin Tid saa sjeldent, — pdcrst br- 
sieden og i hoieste Grad gudSftygtkg, saa at det er sandsynligt at Fader og 
Son ved dereS Lcrrdomme og Ercmpel. have bibragt Christian den Sjette saa- 
vel den stränge Religissitet, der ledede Ham tgjennem hele Livet, som HanS 
sjeldne Interesse for Bidensiaberne, hvilke under Ham nod saa stör Opmuntring 
og Fremme.

Iohan Ludvig Holstein hobt«, som alt fvrtalt, den Iste August 1739
— Skjode af 6te Aprü 1740 — Leiregaard og forenede dermed en Mangde 
Bondergaarde og Kicker, de hoSliggende Gaarde Lornerup og Skullerupholm 
samt deSuden Nasbyholm  og Vavelse imellem Soro og Nestvcd, hvortll Han 
blev sat istand ved Salget af de meklenborgsie Befiddelser samt af Vreilevkloster 
i VendsySsel, som Han ligeledeS havde arvet. A f sine betydelige Eiendomme
— ialt 2459 Td. Hartkorn — oprettede Han 1746 Grevsiabet Ledreborg, 
esterat Han forst istedetfor den gamle Leiregaard 1744 og de folgende Aar 
havde opfert hoSstaaende nye og pragtftilde Bygning, bestaaende af en toetageS 
Hovedfloi med hoie Kjeldere, to halvcirkelsormede Sidebygninger samt et meget 
smukt Porttaarn, foruden Ladebpgninger og Forvalterbolig; paa det af Naturen 
saa günstige Terrain anlagdes en herlig Have, som terraSseformig sankede sig 
fta Slottet ned indtil Aaen i DalenS Dyb og derpaa igjen amphitheatralsi hcevede 
stg til samme Heide ligeoverfor; hert fandt man talrige Alleer, en Mangde 
Staturr, Duster og störe Baser, 9 Springvand, som scndte dereS Straaler 10 
Alen i Deiet, en Cascade eller et Vandfald af 40 Atens Hoide, hvor Bandet 
styrtede ned over lO  Afsatser, samt endrlig det faakaldte historisie og genealogtsie 
peripatetisie Akademie, hvor man ved Alleer havde bannet gencalogisie Tabeller 
over de dansie, svensie og angelsachstsie Kongefamilier, hvor hver enkelt RegentS 
Ravn> FsdselS- og DödSaar samt vigtigste Bedrtster var indhugget i en Steen-
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stelle og der desuden af de Mcerkeligste fandtes Statuer i LegemSstorrelse, samt af 
de oldenborgfle Konger Brystbtllrder, som fuldkommcn lignede dereö Portraiter; 
kostbare Trykvarker, der drev Bandet fra Aaen 62 Men i Beiret, varc istand 
til rigeligrn at forsyne saavel Gaardens Deboere som de talrige Fontainer, 
og det Hele maa have gjort et forbavsende Jndtryk, hvorfor det ogfaa af eeldre 
Skribenter WdreS med stör Begeistring. Over Kornernp Aa blev opfart to 
solide Steenbroer og imellem disse anlagt et Hospital for Befolkilingen paa 
GrevstabetS GodS, samt k Forening hermed etKleedemanufactur, lscer for at 
leere Bondealmuen at sptnde og vreve; igjenner« Fabriken forte Dcken fra Ledre- 
borg til Roskilde, der i  neesten en M ills Lcrngde paa begge Sider er beplantrt 
med Linde-, Aste- og Elletreeer, som uden T vivl danne den längste Allee i 
Danmark.

Foruden sin kostbare Have og pragtfulde Hovedbygning ndmcrrkede Ledre- 
borg sig ved en Skat, som i hiin Tid gsorde det neesten endnu mcrr beromt, 
nemllg et bctydeligt Bibliothek paa 20,000 B in d , foruden 10,000 Disputatser 
samt enMerngde sjeldne Manuscriptrr, til hvilket allerede Grevens Fader, Johan 
Georg Holstein, havde lagt en anselig G rund, men som Johan Ludvig ftrst 
havde bragt tU Fnldkommenhed og dertil hverken styet Bckostninger rller An
strangelser, ligesom ban ogsaa selv i sin« sidste Aar egenhandigen forfattrde 
Cataloger derover; alle hanS Samltnger stode til fri Afbenyttelse for OmegneilS 
Didenstabömernd, og Johan Ludvig Holstein var een af hiin TtdS liberale 
Mcecenater, som ved at aabne dereS Bibliotheker for Eichver aldeleS lode det 
larde Publimm sorglemme, at de offentlige vare utilgjangelige. —  Af sardeleS 
Markcllgheder er det öS endnu bekjendt at der have varet folgende i  det ledre- 
borgste Bibliothek: en udmarket Bibelsamling, bestaaende af hrnimod 700 
Rnmerr, en Sämling af svenstc Disputatser, merr end 8000 t Tallet, hviS 
Mage end ikke fandtes i selve Sverrlg, en Sämling af Autographa fra Luther 
og Hans Samtidige, en betydrlig Mynt- og Mcdaillesamling, en for sin Tid 
sardeleS betydrlig Landkortsamling, samt endclig Bibliotheketö Juveel, 600 
Manuscriptrr, isar henhorende til den nordiste Historie, hvoriblandt en udmarket 
Sämling af Dreve fra Konger saavelsom Private, en Codex af den gamle 
lybfle R et, en PergamentSregistrant, henhorende til det lybste S tift, og isar 
den bersmre Keeerru« ikkamw, —  en PergamentSregistrant over Hansefor- 
bundets Receöser fra 1361 til 1559, een af de vigtigste Kilver til Hanse-

staderneS, ja alle ostersoifie Landes Historie i det 13de, Ilde  og 15de Aar
hundrede, da diSse Stader spillede en saa betydelig R olle, — hvilken ufor- 
modentligt fandtes i Lübek og markelkgt nok af den dervarende SyndicuS Dreyer 
blev forerret til «n Fremmed, til Johan Ludvig Holstein, formodcntlig for at 
erhverve sig de» magtige Ministers Gunst. Man har oste paastaact uimodsagt 
— og alle Senere have derfor troet det — at llgesaa uvcntct som denne Skat 
blev funden, ligesaa uvcntet var den igjen forsvunden, og det tilligemcd hele 
Bibliotheket, men denn« Paastand er aldeleS grundlos og viser blot at man ikke 
har sogt den paa Siedet, hvor den horte hjeinme. — Bore beromte Samlere 
Langebok og Lürdorf have isvrigt allerede afstrevet denne Codex og derved 
sat S artorius istand til udfsrligen at benytte den i sin „Geschichte deö Hanse
atischen Bundes."

Johan Ludvig Holstein Kode 1763, begrabt og beklaget af A lle , isar 
af de Faltige og Nodlidende, og efterfulgtrs af sin eneste S on , Christian 
5rederik Greve til Holstein-Ledrebsrg, Overhostnarschal, Overstaldmester, 
Overjagermester, Geheimeraad, Kammerherre og Ridder af Clephanten, der 
dode 1799 og vcl i Fsrflningen bcstrabte sig for at vpretholde FaderenS herligr 
Stiftelse, ja rndogsaa med Zver tog sig af Bibliotheket, men VidenskaberneS 
Morgrnrsde, som den saa miskjendte Christian den Sjette og HanS herlige 
San forstode at kalde til Live her i Danmark, og som fra dem selv af udbredte 
sig over alle dereSOmgivelser, —  hvorved saa mangfvldige af Landetö Fornemm« 
erholdt en GlandS, som dereö Forfadre og Efterkommere lige forgjavcS bcstrabe 
sig for at naae, — denne VidenstaberneS Morgenkode svandt allerede bott og 
gav PladS for et endnu msrkere Barbari end nogensinde for. Hvor faa AdelS- 
mand rller rige GodSbesiddere brod sig i Christian den Syvendes eller 
8r«derik den SjetteS Tid om Bidenskaber og Bibliotheker? Da havde man 
ganste andre Ting at tage vare, og alle de kostbare Stiftelser, som stylt te dereö 
Fcedre sin Tilvcerelse, svandt dort, hurtigere end de blcve til og som ostest spor
lost, hvilket navnligen gjaldt om hiin Tids herlige Privatbibliotheker. Inge» 
brod sig om dem, og de forteeredeS af Rotter, MnuS og Fugtighed, Tjeneste- 
solkene toge ubekymret, hvad de synteS om, og brugte eller folgte det eftcr 
Dehag, indtil endclig de sidste Lcvningcr af selve Herren bleve afheendcde, da 
der dog Intet af synderlig Beerb var tilbagc. Denne Skjoebne ramte neesten 
alle det sorrige AarhundredeS Bogsamlinger og ramte llgeledeS for en stör
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Deel det bersmte lrdreborgsie Bibliothek, som saaledeS efterhaanden svandt hm ; 
m Deel blev kjsbt til det störe kongelige Bibliothek, saare meget er stjaalet og 
nldeelö folgt underhaanden, en stör Deel i AarhundredetS Degyndelfe afhcendel 
vcd Auktion, men de stsrste Kostbarheder, Haandsiristerne, ere ncesten alle t 
Dehold paa Gaarden og bevareS mi med al den Omhue og Jve r, m saadan 
Skat fortjener. Sämlingen bestaaer af over 1000 Numere, dog den indbrfattet 
en Mcengde strevne Disputatser, Prcedikener og Jubeltaler, som »den Tvivl 
tidligere vare bundne stimmen og kunS ndgjorde faa Bind. A f Pergamon r- 
eker Membrancodices, tildeelS med ziirlige Randtegninger og malede eller for- 
gyldte BegyndelseSbogstaver, findcs der 7 i Folio og 11 i Q vart eller Oktav; 
desnden en Deel PapiirScodiceS fra det 15de og 16de Aarhnndrede, tildeelS 
med rode BegyndelseSbogstaver, og ikke mindre end 7—800 historiste Haand- 
striftcr, som rigtignok fornemlig angaae Danmark og Hertugdsmmerne, weit 
ogsaa indeholde de interessanteste Bidrag til HansrstcrderneS, OldenborgS, Mcllen- 
borgs, Pommerns, Norgeö og SverrigS samt overhovedrt til Europas Histon'e 
og Geographie. BibliotheketS storste Skat er dog «den T vivl den ntrolige 
Mcengde Breve, som saavel Johan Georg som Johan Ludvig Holstein have 
samlek og tildeelS indheftet t 150 Folio- og Qvartbind, mange tnsende i Tallet, 
fra ncrsten alle hiin TidS Lcrrde, saavel Jndenlandske som Fremmede, samt des- 
udcn en stör Mcengde fra Andre, hvortblandt Konzerne Lhristian den 8jerde, 
Lrederik den Fjorde og Lhristian den Sjette. Da iscrr Faderen Johan 
Georg beständig samlede og lod indheste A lt, hvad der blev Ham tilsirrvet, 
saavel i hanS offentlige som private Ltv, har man derved erholdt en Material- 
samling til Periode» fra 1680—1760, som man ellerS ikke her i Landet sinder 
Mage til, men som rigtignok sial gjennemplsicS med Taalmodighed og Flid sor 
at give Udbytte. Da jeg paa et andet Sted agter at give en udfsrlig Frem- 
stilling af dette for Vidensiaberne faa rige Fund, — som jeg vel kan kalde det, 
eftersom detS Tilvcerelse for diSseö Dyrkere var aldeleS ubckjendt, — forbigaaer 
jeg det her, saameget mere som jeg ikke kan vrnte at mange af mine Lcesere 
vill« finde fig synderligt opbyggede ved min Begeistring for dissr stsvede gamle 
Papirer.

Forandrede Omstcrndkgheder gjorde det onskeligt sor Grev Lhristian 
Lrederik Holstein at afhcende NcrSbyholm og Bavelse eller iak SOO Td. Hart- 
korn, hvilket ogsaa tillodeS Ham 1775 af Regjeringen imod at etablere en Fidei- 
commiS-Capital paa 26,250 Rdlr. Courant. Grevens Sen og Efterfelger, 
Kammerherre Grev Lhristian Erhard Holstein, erholdt 1809 Tilladelse til at 
lade dette FtdricommiS aldeleS bortfalde, da der paa samme var contraheret en 
Gjeld af 20,000 Rdlr. —  Grrwstabet ndgjorde rfter den gamle Matrikel privil. 
Hartkorn 119 Td. 6 Skp. 3 Fdk. Ager og Eng, 17 Td. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. 
Skovsiyld, 13 Td. 3 Skp. MMeskyld, matrikuleret Kirke- og Kongetiender 
361 Td. Hartkor», BsndekgodS 1008 Td. 2 Skp. Ager og Eng, 18 Td. 7 
Skp. Skovsiyld og 20 Td. 4 Skp. Mallesiyld, ialt 1559 Td. Harrksrn; ester 
de» nye Matrikel udgjer det ialt 1581 Td. Harrkorn af alle SkagS, nenilig:

Hovedgaarde: Ledreborg med nyt Matrikel-Hartkorn Ager og Eng 
68 Td. 5 Skp. Privileg., 5 Td. 6 j Skp. «p riv il., Skovsiyld 6 Td. Privileg.; 
Areal omtrent 650 Td. Land, samt en fraliggende Eng paa 80 Td. Land. 
ForpagtnlngSafglsten 1,500 R bd lr., 176j Td. Korn af hvert S lags, Rüg, 
Byg og Havre, forNden Skatterne, og en betydeltg Deel Natnralprcrstationer 
og Refustoner til et Belob af omtrent 1l5 Rbdlr. Hoverket er aflost for 8T d . 
Byg og 23 Rbdlr. 2 Mk. af hver Gaard.

Skullerupholm  med nyt Matrikel-Hartkorn Ager og Eng 48 Td. 2 Skp. 
p riv il., Skovsiyld 6 Td. 6 Skp. p riv il.; Areal omtrent 500 Td. Land. For- 
pagtningSafgisten 3,275 Rbdlr., foruden Skatterne, samt nogle Depntater og 
Resusioner af Dcerdi omtrent 300 Rbdlr. Hoveriet, som forretteS, er ikke
meget. Aflssningen er tilbudt Bonderne for 4 Td. Byg og 10 Rbdlr. af 
hver Gaard.

Lornerupgaard. Ende«! af denne GaardS Jorder ere underlagte Bonder- 
gaardene i Kornerup. Kun omtrent 150 Td. Land ere blevne tilbage ved 
Gaarden, der er overdraget t Ltvösteste. Det nye Matrikel-Hartkorn er 16 Td. 
Ager og Eng.

Skov -A real: omttent 1000 Td. Land.
Licker: Ousted, Allcslov, Rorup, G lim , Kornerup, Scerlose, Kidsenip, 

Lyndby, med Tiende-Hartkorn 225j T d .; Kongetienden af 4 Sogne 125j Td. 
Hartkorn. Jndtcrgt af Kirke- og Kongetienden ialt omttent 1,300 Td. Byg.
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Bondergods: 120 Mache, « Maller og 3 Kroer. Nyl Matrikel Hari- 
korn Ager og Eng 49 Td. 4  Skp. privü. lhvorunder Kornerupgaach l6  Td.), 
984 Td. 4 Skp. uprivil. Skovftyld 1k T v. 2^ Skp. uprivil. Mellcskyld 13 
Td. 3 Sh», p riv ll., 14 Td. 4 Skp. uprivil. Lordebogsafgift: 387 Td. Rüg, 
105k Td. B yg, 412 Td. Havre, 5,780 Rbdlr. i Penge; deSuden Smaa- 
rrdsrl og Pligtarbeide.

Naar man fra RoFkilve as kjsrer til Ledrehorg kommer man igjennen, 
de» lange Ällce, som forrestcn har lidt endeel, isar af Rordveststormcue, og 
hvor mange Traer ere udgaaede og plantchr ester; den sortsattcö igjennem 
Ledreborg Have og gaacr ud paa Marken indtil rn gammcl Gravhoi, omplantet 
med e» Rad Lindetracr og forresten bevoret med Doge; dette var Johan 
Ludvig Holsteins UitdiingöpladS, paa hvilken Han i godt Deir i Almindklighed 
havde sit Arbeidöbord og tilbragte mangfoldige Tim er; Han valgtc den til sit 
Gravsted og side» har den varct Familiebegravelse. Forst fra drnne Hai 
faaer man e» ret tydelig Idee om Älleenö Langde, og denne snorlige Linie af 
lovrigcTraer gj or her ntesten et iaipönerende Indtryk. —  Udsigten fra Terrassen 
foran Hovrdbygningen ned oder den dybe D al og til den fkovbrkladtc Skrmit 
ligeoverfor er meget smuk, iscrr naar man feer Liv og Devagclse imcllem 
Traerne, da Partiet ellerS lrt bliver eenSformigt og melancholsit; da BcsiddcrcnS 
Liberalitet imidlrrtid alt i umindelig Tid tilstrder Enhver fri Adgang til Haven, 
feer man om Soinmrren, naar Beirrt er nogenledeö gunstigt, »asten altid Folk, 
thi Ledrcborg Have og Herthadalen ere de Stcder, hvorhen man fra hele Om-- 
rgnen helst gjor Landtoure. Ssrgeligt er det imidlertid at denne Liberalitet 
har havl saa odelaggende Folger for Statuerne og Stottern« i Haven , thi 
diöse ere alle — paa Drönntng Margrethe og Knud den Store nar — efter- 
haanden omstyrtede og ituslägne af kaade Fremmede, som kun ilde have lmmei 
den imod dem vdviste Liberalitet, hvilket er saa meget mere paafaldende som de 
stcstc Ststter have udfordret en forenct Kraft af flere Menncstcr for at rokkeö 
fra Fodstykkcme. — Ligesom Statuerne ere ogfaa Daserne, Fontaineme, Dand- 
faldet og Tchkvarket forsvuudne, men Have» er ogsaa uden diöse Anlag meget 
smuk og frembyder mangfoldige yndige Portier med beständig Asverling, hvortil

det bakkede Terrain didrager saamegei. Haven eller Parken- som man snarere 
maa kaldr dette herlige Skovparti, er 23 Td. Land stör og staaer i Forbindekse 
mch den beromte Lrredal eller Herchadal med sin lille  Zndso, S trdcr, hvor 
inan almindeligen Henkagger denne GudindcS Dyrkclsc og riineligviiö med god 
Grund; denne Lystsiov med sine kolossale Doge er omtrent 27 Tv. Land og 
ligesom Haven ovrralt forsynet med Gange.

Slottet selv har störe, smnkke Darelser og er indrettrt med al den LurnS 
og Prägt, som man venter sig paa er saadant Sted. En ikke ubetydclig Sani- 
ling af M alrrier pryder Barelser og Gange, og adflillige Stykker ere af stör 
Dard. A f Varelserne udmarker sig ifter det midterste i anden Etage, som tll 
hver Side er sorsynet med en Glasdor og Altan samt rigt besät med Spelle 
og Forgyldning; det kan med Rette kaldeS Familiesalen, thi paa den ene Vag 
feer man i Lcgemösterrelse Ishan  Georg Holstein iinellem sine tvende Fruer, 
paa de andre Iohan Ludvig Holsteins tte Brddre og tre Ssstre, dog tildeelö 
i inindre Format, samt endrlig i alle firc Hjorncr Drystbilleder af Greven selv 
i fire forstjellige Atdere; alle Portraiternc ere i hiin Tidö pragtfulde og malc- 
risie Galladragter. Er andct Barels« i den ene Sidcfloi ftemstiller Johan Ludvig 
med sin Frue og paa hver Side Portraiter af dereö Ahner, men diöse have lidt 
meget og ere Heller ikke alle fnldstandige; den anden Sidcfloi har tidiigerr blot 
varet en stör og rigt forsirrt og forgyldt Bibliotheksal, men er nu afveelt til 
mindre Barelser, hvoraf Bibliothcket og Haandstriftsamlingen indtager det forste. 
— I  Gaarden er der paa hver Side et Springvand; Gittervarket, som sliiUcr 
Gaarden, er forsynet med Sandsteenöfigurer; foran Hovedindgaugen ligger det 
anseligc Porttaarn, som bnigcs til Bognremise og ikke staaer i nogen For- 
bindelsr med de svrige Floie. —  Capellet er i Hovedbygningenö vestre Deel, 
rigt forsynet med Malerier og Forgyldning, med eN Prädikestol af agyptist 
Marmor, en Dobefont af Solv og to Sslvlysestager; det blev indviet 1747 og 
bknytteS til Sognekirk« af Lcire Dy samt et Par andre Byer i de narmefte 
Sogne; tre Praster stifttö til at pradike deri.



Endnu staaer tilbage at tale Lidet om Sledet, hvor den gamle Longe
borg Loire kan have staaet. Naar man der i Egnen spsrger Heroin vtseS man 
altid hen til en Hsislette strar Ost for Dyen, adskilt sra deime ved Komerup- 
A a, hvor man endnu skal kunne see Grundstencne. Denne Slrtte har i sin 
Tid voerct en Halos, som paa de 3 Sidcr omgiveö af Aaen og Engstrcrkninger, 
i Oldtiden af Havetö Dolger, der her have optaarnet betydelige Bakker af 
Strandsand og Smaasteen, saaledcS som man endnu den Dag i Dag sinder 
dem ved Kystcrne. Den havde uncegtrlig en meget beqvem Bcllggenhed for m 
Oldtidens Kongeborg, hvis Snekkrr altid ftulde holdes paa rede Haand, men 
paa den har der dog neppe staaet nogen Dhgning, thi de Grundsteen, man 
troer at see, ere af en stör og anselig Steenstrtning, saaledeö som man ikke

sfeldent trirffer dem, skjondt de kolossale Steenblokke nu alle er« omstyrtrde. —  
Dersom Leire Dy i Oldtiden har staaet paa samme PladS som nu , — og 
dett« maa vel anseeS for afgjort, —  bsr Stedet, hvor den gamle Kongeborg 
stod, vel «den Tvivl sisgeS saa temmelig i detS Ncrrhed, i det mindste synes 
Saadant at fremgaae af R o lf Lrakes Historie, men jcg vilde dog snarest 
antage det for at vcrre paa det nuvcrrende LedreborgS Marker, thi disse have 
so tidligere Hort tll Leiregaard, siden til Udleire Dy og derefter igjen tkl Leire- 
gaard, ltgesom nu tll Ledreborg; »den T vivl ere de nu langt starre end for- 
dum, men ligesom de inden for dereS Grcendser indestutte dm hellige Lund 
Zerchadal, saaledeS maa stkkert ogsaa her den PladS ssgeS, hvor den gamle 
Kongeborg stod.




