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FamilienGreteog HansJ.akobKrarupmed bsrneneHans Christian,
Bjarke, Benedicteog Johannes

Skalman haveen hvid prast, som man ikke skal betale Isn til, eller
en sort, sommd haveen farm, fordi menighederne ikke kan give ham
en ordentliglon?
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