
Løvenborgsangen. 
 
Melodi: Londonderry Air ( Irsk folkemelodi)  
Tekstforfatter siges at være tidl. Købmand : Verner Grønbæk, Allerup. 
 
1.    4. 

Ved Løvenborg når solen over engen står  Et sagn fortæller af en præst blev manet ned 
Med strålebundter i et gyldent skær   ”Lange Ellen” oppe hist i borgens tårn 
Når lærken i sin glæde muntert trille slår   og at hun vandred hvileløst og uden fred 
Og frøer synger deres morgensang.   Som spøgelse ved nattetid på gård`n. 
Når over engen tågen som et tæppe står  Ja, Løvenborg om dig man historie skrev 
Og når for vinden bøgen pusler med   og kunne du blot selv fortælle med 
Jeg bliver stille – tankerne på vandring går  du så jo krig og ufred over landet drev 
Til fjerne tider her på dette skønne sted.   Du lyttet har til elskov – kærlighed og fred 
 
2.     5. 
I fordums dage lå der her en lille vig   I dag du står så skøn som ingensinde før 
Og Ellinge var dengang vigens navn.   Omkranst` af bøgeskov og skønne hegn 
Her bygged Malte Juel en borg på skønhed rig  med stolte svaner sejlende om siv og rør 
Og lagde den i Anna Ramels favn.   En plet du er så skøn for vores egn. 
Med stolte tårne knejsende mod himlen blå  Dig søger vi i aftensolens stråleskær 
Blev Birkholm bygd på holm omkranst af sø,  hos dig i morgengry vi alle står 
Så man i ufredstid den vanskeligt kan nå  og du bestandigt blive vil os alle kær 
Og herfra så den slægter komme, slægter dø.  Du kære gamle – stolte skønne Løvenborg. 
 
3. 
Til Løvenborg blev det i sytten seks og tres 
Som stamhus under slægten Løvenskjold. 
Her samled` Magdalene Hedevig en kreds 
Som skulle gavne bonden tusindfold. 
Til bondens frihed lagdes nemlig grunden her 
På slottet hemmelige råd blev lagt 
Og derfor har vi alle Løvenborg så kær 
Som baggrund blev for Danmarks bondes frihedspagt. 
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