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Lsvenborg forhm EUmgegaar) og Dirkholm.

^^ette gamlc Herresccde, Rejidentseu k Baroniet af scimuie Nav», iiggcr i en 
venlig og vclbebygget Egn ved Rcistrup og Tudse AaerS Sammenl^, > u rup 
Sog», Meerlsse Herred, i HolbckS Amt, omtrcnt U  M iil fm Vom Hollxk. 
Gaarden er paa de tre Sider omgivet af Enge og tsrre Moser, Leon ngcr s 
den tivligere Bugt, so», fra Hvlbcks Fjord.af har strakt ,,g over -e»M 'U 
lkengere ind i Landet, igjennem Tudse, Butterup og Norrc-Jernlo,e, ja «nndvy 
og Marke Sogne; den har altsaa tidligere kunö vceret tilgicrnge g l» I ,
hvorfra endnu tre Veie stode sammen »elop paa Veite Sted, og de re e g
grave —  en Sa  paa omtrcnt 5 Tv.Land —  vare i,ar beregneve paa 
dcnne Eide. —  De smukke Haveanlceg, som udgjsrc 9 Td. Land, h a^  4 ^
vceret Mose og stode sammen med Lystanlceggene ved Êt saa a e 0/
hvilke «re af samme Ubstrcrkning, og hvorfra haveS en vnd Uvng^ 
og Oddö Herred; af Haven er der endnu Noget i gammel franst 
stive Hcrkker, hvilket er vrdligeholdt ved Siden af de nyere Par er. ^
ningrrne ere temmelig anselige, men dog mangler den egentilge H E  W 4/
som fiulde haue ligget tmod L>st og netop er bleven' begy.'d» n'cd G av l^  
Enden af den nordre F ls i: hviS denn« var bleven fuldfort vilde ^  )a 
vceret fnldkommen sammenbygget af sirr Flore. Lovenborg syn» " ' 
staaet til forstjellige Tider, og det Npeste -  de» u M - " e  E»d-g°vl "  ^  
rimeligviiS fra det 17de AarhundredcS tredic Decennium, opsor s ^ "

A l« .  h»„ ?»»-- « -
samt tilligemed AarStallet 1634 paa Gavlen af den grundmnrcdc Ave P  ^ 
flsien selv er eet af BygningrnS crlvste Paktier, o!e»sp»l>g«n s»a ch.»«,,»«r>- s-°„- M -»»- ""

neleret Vcegtergallg for oven: den hvcelvede Vagtstue, hvor Soldaterne og Hof- 
mandene havde dereS Ophold, er endnu temmelig vxl ronselveret; de anselige 
Borgkjcldere under Taarnene og de wende paa Prospekt fremstittede Floie vise 
iovrigt at BygningenS Plan oprindettgerr har vceret langt storre end man siden 
har scct stg istanv til at ndfsre.

LoveirborgS crldste Navn er EllLngegaard eller Erlinge, og oprindeligen 
har dct vcrrer en Bondeby, jom laae Nordost for Gaarden i en af de nuvcercnde 
Hovmarker i Ncvrheden af en Mose, der kaldeS Ellinge Enghave; paa Stedet 
opploieS endnu brcendte Stene og Pottestaar. Byen Ellinge tilhorte Bistop 
2tbsalsn og blev af Ham i Aaret 1187 stjcrnket eller bovtbyttet til Sorokloster, 
hvorfra den ved Magestiste imod Byen Ondlose kom til RoeSkilde Dispestol. 
Hcnimod Slutningen as det 14de Aarhundrede var der allerede i Byen en 
Hovedgaard til 6 Lcvster Korns — 288 Td. Bygs —  Udscrd, hvortil horte 
8 Bondergaarde og 6 Gaardsceder etter Hnse i Ellinge, 5 Gaarde og 3 Huse i 
Buttrup, 2 Gaarde og 1 Molle i Melstrup i Norre Zernlose Sogn, 9 Gaarde 
l Dstrup i Ondlose Sogn, en Gaard paa 14 Ortuger Jord L Borup i Sonder
sted Sogn samt cndeel storre og mindre Skove, blandt hvilke allerede dengaug 
Sstrup- og Syvendestov, hvrlken Sidste bencrvnedeS „Syndcrstov" eller Synder- 
flov; HuuSmcendene gjorde Dagarbeive ved Hovedgaarven; desuden var Bispe
rienden af Norre-Jernlsse og Blltterup Sogne underlagt Gaarden. —  Fornden 
Ellinge i Meerlose Herred eiede Bispestolen et Ellinge i Odds Herred, og der 
gaveS deSuden endnu fire Gaarde af samme Navn, nemlig een paa Halönceö i 
FrederikSüorg Amt, een i VendsySsel, een i Skaane og een i Norge, hvorved 
det blivsr meget vansteligt at finde Rede i de forstjellige Mcrnd, der have strever



Lsvenborg forhm Ellingegaard »g Dirkholm.

sig til Ellinge, snart som Eiere eller Panthavere af en storre rllcr mindre Deel 
af «cn af de »cevnic Gaarde, snart som BispcstolenS LehnSmand.—  Forude» 
det Dispestolcn tilhsrende Ellinge laae der endim i samme Dy cn anden Gaard 
mcd ea M olle, hvilke altsaa ogsaa höre under det nuvcrrende Lsvenborg; 
denS Historie er imidlertid lettere at forsolge cnd nogcn af de Andres, da 
den var i Hcrnderne paa «en af Sjcrllands anscligste Slcrgter, nemlig Familien 
Barnim . Denne mcrgtlge Slcrgt forte intet Tilnavn, medenS derimod For« 
navnene E rik  «g Barnim  afverlede l  det Mindste i  denS tre stdste og de« 
kjendteste Led; den forte i fit Baabe» en Lsvr over 3 Hjerter, var altsaa rimc- 
ligviiS af.Kongeblod og denö Stamfader forinodenllig een af de mangfoldige 
Prindser, som valdeinar den Store uveknkkede fra a l Ret til Thronen ved at 
erklirre denne for arvelig i st» Linie. —  Familie» Barnim s vigtigste Borg og 
egentllge Stamscrde var SkaröholM eller SkarritSholm I Djergsted Sogn, Skip« 
pinge Herred, nn i Holbek Amt, romantisk beliggende ved den deilige SkarritS 
S o  i Djergsted Skov, hvor den dobbeltc DoldpladS med uscrdvanlig anselige 
Forvcerkcr endnn er tydelig og BygningenS Grundvold kan forfslges paa de 
fleste Steder. —  Den ved Aar 1369 afdode H r. E rik  Barminsen til SkarS- 
holmS Enke, Frue Gjortrud Peders Darter Grubbe, pantsatte 1390 til sin 
Svigerssn, Hr. Geverr Bydelsbach, sit GodS Ellinge med tilliggende Molle, 
og denneS E»ke> Frn Rirstine Barnim s Soster, som hnn bencevneS, overdrog 
igjen 1409 til Dronning Margrerhe al sin Ret i Ellinge og Ellinge Molle 
saavelfom i SkarSholm og mere GodS. Da hendes Broder, H r. Barnim  
Eriksen, nogle Aar iforveic» var dod som sivste Mand af sin Slcrgt, askjobte 
Dronningen i Aarene 1407 og 1403 alle HanS Arvinger derrS R«l til SkarS« 
holm, som hun derester lod nevbryde ligesom alle de andre Borge, hnn fik i 
sine Hcrnder. I  Ellinge syneS imidlertid en Frn B irg itts Bydelsbach, som 
rimeligviis har vcrret cn Datier af Hx. Geverd og Fru R irstine, at have be-- 
varet en Arvelod, der ved hende gik over til Serinan von Vrrzen, som >421 
striver sig til Ellinge og var med blandt de sjcrllandste Adelömcrnd, der bevid« 
nrdc at Ssndcrjylland altid havde Hort til Danmark; HanS Andeel er formo- 
dentlig snart efter bleven formet med Kronens Gaard, som aldrig syncö at 
varc kommen i BispestolenS Besiddelse.

A f Bistoppens LehitsmKiid paa Ellinge er os ikke forekommet Rogen for 
Anders pedersen, af Zvitfeld urigtigen bencevnet M ichel pedersen, a f den 
Familie, som i sit Vaaben forte en MnSlingjkal og af Genealogernc s«dvanligen 
kaldeS Iernskjorg eller G rim  og ved en Forverling Baden; Han var en Broder

til Diskop Jens Pedersen, som beklirdte RoeSkilde Bispestol i Aarene 1431— 48 
og overdrog Ham denne ansclige Ciendom til Lehn, hvorfor Anders pedersen i 
Aarrrrkken 1446— 1468 hyppigt benamneS til Ellinge. — Den ncrste LehnSmand, 
som v i have truffet paa, er H r. Albrechr Jepsen Ravnsbjerg, Ridder og 
RigSraad, cn Broder til Distop Jens Iepsen Ravnsbjerg, der dode 1512, 
og af Ham belehnet mcd Ellinge; Han var een af de tre Gesandter, som 4hri- 
stian den Anden 1514 seiidte til Nederlandene for paa HanS Degne at ind- 
gaae den forelsbige Formarling med Isabella, Carl den 8emteS Soster. —  Da 
Bistopölchnene ligesom Nutidenö Livsstestcr, —  som rimeligviis have dereS Op- 
rindclse fra dem, —  ftrdvanligviiS gik over paa Enkerne, koin Ellinge efter 
H r. Albrechr Iepsens Dod i HanS FrueS, Sophie podebusks, Hcrndcr, og 
hun besad Lehnet mod cn Afgift af 33 Mk. 12 st — eller 67j Td.Byg —  samt 
en Karl til SkibS, naar paafordredeS, ved Reformatkonens Jndforelse i Aarct 
1536, —  da Kronen inddrog olle Gcistlighedens Eiendomme —, og rimeligviis 
indtil 1540, da verner Parsberg til Harrestrd, siden RigSraad, Ridder og 
BefalingSmand over Bleking, paa Gottorp S lot fik Loste paa Ellinge Lehn 
imod den Afgift, Hvorom Han kuädc'vaes^meh.gongen, naar denne kom ind i 
R igct, hvoraf man vel kan siulte-Ak-Krue Sophie podebusk har hast det 
saalange. Ellinge forblev ikke lange i KronenS Besiddelse, kdet Kong Christian 
den Tredie i  Äaret 1547 med RigSraadets Samtykke folgte det til den Rügiste 
Adclsmand Zans von Barnekov; Gaardens —  og altsaa sandsynligviis det 
biflopprlige LehnS —  Stsrrelse angivcS ved Salget at v«re: Ellinge Hoved- 
gaarv, som styldte 1 Lcest Korn eller 48 Td. Hartkorn, 11 Gaarde og en ode 
Jord i Ellinge By, 10 Gaarde i Duttniv, 1 Gaard i Borup og 7 Gaarde 
med en Molle i  Reistrup, ialt 29 Gaarde, 1 Molle og en ode Jord; Ellinge 
Molle omtaleS ikke og har altsaa formodentlig vcrret nedlagt. —  Ellinge gik 
saaledeS over i Privates Eie, og Sans Barnekov begyndte »den Tviv l strar 
med at bygge den nye Hovedgaard, som Han gav Navnet Birkholm, paa den 
Holm i Socn, hvor Lsvenborg endnn staacr; tildeelS ere Materialierne dertil 
vel tagne af det gamle Ellinge, som nu blcv nrdbrudt, tildeelS Stenene brcendt« 
i Skoven ved en Mose, der kalveS Teglio og hvor mait endnn secr Spor af 
Teglovnen, men meget lang Tid varede det for det gamle Navn fuldkommen 
fortrcrngteS af det nye, saa at man endnn lcrnge efter DirkholmS Opforelse 
stsdcr paa Navnet Ellinge.

Sans Barnekov til Ralsvik og Grevstabct Streu paa Rüge», Ellinge 
eller Dirkholm samt Egeve i Sjcrlland, LehnSmand paa Bostskloster, Astrup,
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Hsystrup og RoeSkildegaard, var den Forste af Familien, soin kom herind fra 
Rügen; Han blev namraltseret soin danst AdelSmand 1547 med den i HUn Tid 
siedvanlig« Forpligtclsc: at bygge og boe i Rlget og tage stg e« lndfodt Hustn, 
af baust Avel. Christian den Tredie benyttede Ham meget, og Han var det 
som saa klogt uvforte sin Sending til Tydflland i Aaret l546, hvor Han paa 
KongenS Vegne sknlde overbriage de protcstantiste Fyrstcr af det schmalkaldiste 
Forbund 40,000 Guldgylden; da imidlcrtiv Keifer Carl den Semke allerede 
havde flaget og tkldeelS fanget diSse ved GesandtenS Ankomst, var denne sor» 
sigtlg nok til at bringe Pengene mcd sig tilbage igfen. Samme Aar blev ha» 
RigSraad og stk H-istrup med tilliggende 16 Gaarde i SlevnS Herred i Pant 
for 500 rhinffe Gylden og 219 IochimSdaker, hvormev Han havde forstrakt 
Köngen; som LehnSmand paa RoeSkildegaard sik Han i Aaret 1552 Ordre til 
at benaade to Karle, der havde ffudt B ildt i Köngen» Vilvbane og derfor vare 
domte fra Livet, dog sknlde Han lade begge Aine stikke ud paa dem, hvilket 
var en strMg Naade. Aar 1556 kjobte Han af Bendr B ille  Halvdelen af 
Egede eller JomfmenSegeVe og drSnde» til forfljellige Tider en Mcengde Gaarde 
nindtoni i Landet, deriblandt 1553 af samme Bendr B ill-  Äugerup Fang i 
Meerlose Hrrred, hvoraf sencre oprettedes Jngcrup Ladegaard, som nu er ud- 
lagt til Bondeford kmod airdetGodS. Han dode paa KoldinghunS den d. Febr. 
1559 og esterlod sin Enke, Fru M etlp K re  til Tsllose, i Bcstddelse af sine 
betydelige Cicndoinme, som tlldeels vare erhvervede for hendrS M idler, da hun 
var den beromte RigShofmester peder <vre til GiSselfeld og TolloseS Soster 
og een af Hans Hovedarvinger. Hun beholdt Birkholm til sin Dsd i  Aaret 
1577 og havde desudeu Astrup og fra 1566—68 OrSlcvkloster i Pant af 
Konge», kfsbte en Mcrngde GodS l alle RigetS Dele, deriblandt 156l 
13 Gaarde i Astrup By i Ondlose Sogn, M'eerlsi'e Hcrred, af Köngen, 1574 
FollivSlcv Hovedgaard i Skippinge Herred af Serman Navel, og viste over« 
hovrdct en ntmttelig Birksomhed i Bestyrelsen og Forogelseu af sine Eiendomme; 
1532 dode hun, hvorefter Godserne paa Rügen säavelsom Dirkholm og Tollose 
tilfaldt Sonnen Christian Varnekov, som 1610 »ilkjobte sig HeSselholm i Gjonge 
Herred i Skaane; HanS Navn opbevareS endnn her i Kjsbrnhavn i Christen» 
bernikovS Streede, hviS Hjornegaard imod Astergade —  den i mange Aar saa» 
kaldte AdreSscaviscnS Gaard — tühorte Ham. Han var gist med Margrethe 
Brahe til Vidff-si- i Skaane og er is-rr bekjcndt af sine Reiser i Europa, 
Asien og Afrika, soip varede i  17 A ar, samt af den heltemodige Opoffrelse, 
hvormed ha» i  Aaret 1612 freiste Kong Christian den 8jerde ved at overlad«

Ham sin Hcst og sclv at lade sig nedhugge af de forfolgeitde Svenste; vi have 
udforligen omtalt Ham i Beskrlvelfe» over Tollose i ProspeiterneS andel Blnd. — 
Hans Enke, Fruc Margrethe Brahe, dode 1618; af Bornen« awede Zans 
Varnekov Birkholm, Vidskoste og RalSvig med Grevskabet Streu paa Rügen 
og folgt« Birkholm samme Aar som Han dove, nemlig 1630, til M alte Iu u l 
—  af Lillie-Inlerne — til Maltcöholm og Gjessinggaard, RigSraad og Be« 
falingSmand over Ehristianstad Lehn, der 1634 opforte den grundmurede Lade 
og rimeligviiS senere den ene Staldlnnge samt rndeel af Hovcdbygningcn, hvor 
Han paabegynste den ostre F ls l, af hvilke» Han dog alsrig sik mrre end den 
nordre Gavl fuldendt. Almuen fortMer at M alte Iu u l lod alt det Tommer, 
Han benyttede ril diSse B>-g»ingcr, hugge i KongenS Skove i Skaane og at 
Han derfor künde anvende saa rigeligt Egerommer paa diSse Bygmnger, men at 
dette kilsivft blev opdaget, hvorover Han falvt 1 Unaade og mistede fit Lehn. 
Sagnet er imidlrrtid ikke paalidelkgt, thi Han var LehnSmand paa Ehristianstad 
indtil 1639, da Han blev forslyttct over til Bovling i Jylland og kom hrrfra 
igjen 1644 tilbage til Ehristianstad, blev 1647 RigSraad og beholdt Lehnet til sin 
D sd, saa at der i hanS Liv ikke viser sig nogct Spor til Unaade. Han dode 
1648 og HanS Enke, Fru Anna Ram el, eiede endnn 1656 Dirkholm, som 
derpaa tilfaldt hendeS Datier, Fru Margrethe Iu u l, gift med Baron Moritz 
podobusk til Einsivelöborg og Holbck SlotS Ladegaard; Han vandt i  Aaret 1667 
en Proceö angaaende Jugerup Fang og Overdrift, hvoraf endecl var frakfendt 
Dirkholm ved en AastevSforreming i Aaret 1656, hvilken saaledeS blev erkl-eret 
for ngyldig; 1676 oprettede Han af sin HMrdgaard Skovgaard eller Egebjerg i 
Odense Amt Daroniet Einsidelsborg og den Iste M ai 1687 folgte halt Bnk- 
holm og Holbck Ladegaard til Baron 8reder!k von Vitkinghof kalbet Scheel 
til Schelenborg og Drolykke, Ovcrhofmester og hvid Ridder, som 1680 af sin 
Hovedgaard Eskcbjerg havde oprektct Daroniet Schelenborg. Han dode 1691 
og HanS encste Datier, Baronesse Sophie Charlotte v in inghof, medbragte sin 
Mand, Generallieutenant Schack Brsckdorf, Baroniet Schelenborg, — hvorefter 
hau 1691 blev Baron, —  samt Hovedgaardene Birkholm, Knapstrup og Holbck 
Ladegaard. Han dode t Aaret 1730, og Enken kjsbte paa Auktionen efter Ham 
d. Ilte April 1731 Birkholm, der efter HendeS Dsd tilfaldt Sonnen, Baron 
Srederik Schack Brockdorf til Schelenborg, men 1739 «folge Jiidfsrsel blev 
folgt til serman Leopold»«, «n rig norst Bjergvcerkörier, tidligere Kjobmand 
i Bergen, som samine Aar blev adlet nnder Navnet Lsvenffjold.

ConferentSraad Zerman Leopoldns von Lsvenskjold kjobtc foruden Birk«
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Holm ogsaa AggerSvoid og cicdc dcslldcn i Norgc Holden og UlefoS; Han dode 
16de M a i 1750. HänS San, Geheinieraad og hviv Nidder Severin von Es- 
venffjold, folgte Aggersvold og kjobte i dct Sted Vognstrup, hvilket t Fokening 
,n«d Birkholm den lOde Januar 1766 blev oprettct til ctSiamhuuS und» Navn 
af Lovenborg, og dette den 25de Novbr. 1773 ophsiet til Baroni; Han foretog 
mange kostbare Forandringer og Forfijsnnelser ved Lovenborg, omdannede Haven, 
plantede de smukke Poppel» og Lindeallcer, som pryde Beiene ved Gaarden, og 
byggcde der Pala is paa Amalienborg, som bcrrer hstsalig Kong 8rederik den 
Sjenes Navn og hviS Opsorelse foranledigede Ham til at stelge UlefoS ; strar 
efter folgte ha» dct til Grev Adam Gotlob Moltke til Bregentved, som, da 
dct kort efter broendte indvendigrn, ombyggede det̂  hvorsor det en lang Tid kom 
til at ssre Hans Navn. Geheinieraad Baron Lsvenskjold dode 1776, hvor« 
efter hanö crldste Son, Baron M ichael Amman Lsvenskjols, awede Baroniet; 
Han var Amtmand, Kammerherre'og hvid Nidder, og indlagde sig störe For- 
tjcnester ved at indfrede Skovene, sorge for betydclige Trceplantninger og iscer 
for BsndergaardeneS hensigtSmcesstgc Udstiftning, hvorved Han lagde Gründen til 
den hoie Grad af Beistand, man trceffer overalt paa Baroniet fremfor paa de 
fleste andre Godser, og det ikke blot iblandt Gaardmcrndene, men ogsaa i HuuS» 
mandSklaSscn. Ha» dode 1807, hvorved Baroniet tilfaldt Hans Son, Baron 
Carl Severin Lhristian Amman Lsvenskjold, Kammerherre og Hosioegermester, 
HviS Bestddelsestid indtraf i em for Danmarks GodSeiere saare uheldig Pmiode; 
ved hanS Dod i Aaret 1631 eftcrfulgtcS Han af Sonnen, Kammerherre Baron 
Amman 8rederik Lsvenskjold, hstls udmccrket dygtige og conseqvmt gjennem- 
forte Wninistratkon bpggede videre paa det af Bedstefaderen Begpndte, og, un- 
derstottet af de heldigere Conjunekur», bragte Baroniet til dct hoie UdvikliugS- 
trin , det nu indtager blandt Danmarks starre Eiendomme; den Lide Decbr. 
1843 kjobte Baron Lsvenskjold GiSlingegaard og GodS paa ialt 241 Tdr. 
Hartkorn, hvilket stoder lige op til Bognstrup HovedgaardSjorder.

Baroniet Lovenborg udgjsr nu:
Aovedgaardene Lsvenborg mev Afbyggcrgaarden Sevminsminde (for« 

hen Ebeltved kaldet).
vognstrup (ogsaa, men mindre rigtigt, kaldet Vognserup) og
M innislpst tvende sammenlagtr Bsndergayrde, Sonnemp-Gaardenr kal» 

drde, beliggende i Uggerlose Sog» lif  M iil fta Lovenborg, ufrit Harlkorn; 
Lovenborg med nyt Hartkorn priv. Ager og Eng . . 98 Td. 3 Skpr. 11 Alb.

Mokestyld. . . . . .  5 —

Areal 730 Tdr. Land, hrri indbefattrt en BondegaardSjord af Buttrup 
By, som «illigemed en Gaard af Tudse B p , der er lagt und» Scveriusmiudr, 
ved Udffiftningen 1798 fik sri HovedgaardStart istevenfor Juggmup Ladegaard 
med tilhorende Galloe Overdrev, der altsaa fta den Tid af har virret udlagt 
til Bondejord.
SeverinSmindr priv. Harlk. Ager og Eng . . .  19 Td. 3 Skp. 2 Fd. l !  Alb. 

Areal 207 Tdr. Land.
Bognstrup priv. Ager og Eng  ....................95 —  1 —  2 —  -

Areal 780 Tdr. Land.
MlnniSlyst uprkv. Hartkorn Ager ogEng indbe-

fatteS under Dondergodser.......................19 —  4 —  2 —  1 —
Skovstplv. . . .  2 — 2 —  1 —  1 —

Areal 200 Tdr. Land.
Gjor ialt under Aovedgaardene: Areal 1917 Td. Land med Aartkorn 
239 Td. 7 Sk. 1L Alb.
Lirkerne: Buttrup, Nsme-Jernlsse og Lvandlsse

MatrikulS»Hartkorn............................... 80 Td. 7 Sk. - Fd. - Alb.
Dendeydende d ito ..................................516 —  6 —  1 —  2) —

Skovene ligge adspredte paa et Areal, af 750 Td. Land og ere for stsrste 
Delen fortrinlig Bogebestand samt 50 Td. Land Naalestov.
Hartkornek priv. Ager og Eng ..................9 Td. 2 Sk. 1 Fdk. 2I Alb.

priv. Skovsthlv . . . . . . . . 1 9  —  3 —  2 —  2 —
Uprivil. do..................................16 —  7 —  « —  j  —

Lsndmgodset bestaaer af:
1 Molle, 2 Kroer, 147 hele Gaarde, 10 halve do. og 275 Hufe.
Hartkorn: priv. Ager og E n g ..............  3 Td» 7 Skp. 1 Fdk. 2 Alb.

upriv. do.  ...........  998 —  2 —  1 —  2̂  —
BaronietS h-le Aartkorn a f alle S lagS udgjsr altsaa 1347Td.
Gammelt Aartkorn: priv. Ager og Eng . . 218 Td. 3 Sk. - Fdk. - Alb.

—  Skov- og Wollest. 19 —  3 _ 2 __ 2 __
Tiender M atr. Hartk. 81 —  1 —  i  —  i  —
tiendeydende..................651 —  - —  , —  2 —

Bonderg.upr.Ag. ogEng 1125 —  4 .—  2 — 2 M —  
upriv. Skov« og Mollest. 19 —  3 —  2 —  1 —




