
Rygird

Norager Sogn, Sonderhald Hened, ikke langt fra Kattegat, ligger 4 GArde, som
kaldes Rygardeme og den nerliggende Strand, hvor der findes en beqvem
Ladeplads, kaldes Rygdrdstrand. To af de navnte GArde ere sammenbyggede og
ligger pA et temmeligt hsjt Sted. Denne Plads er det, som Sagnet i Omegnen
udgiver hvor fordum Borgen Rudtgard eller Ryg6rd har ligget. pladsen, p6 hvilken
Gdrdene ligger, grenser mod Vest til en Dal, gjennem hvilken lsber en lille Bek
ud i Havet. Til de tre andre andre Sider er der ikke hojere end Omegnen, ja der ere
endog Hoje i Nerheden, som fuldkommet beherske den. Af Befestning er her
aldeles intet Spor, og denne Omst€ndighed kunde miske lede til nogenlunde at
bestemme det Tidsrum, hvilken Girden opstod. Dronning Margarethe udgav
nemligl396 en Forordning for Nsrre Jylland hvori det blandt andet hedder: "
Efterdi at der er overvettet liden Ret skeet, at de Festere, som nu ere begyndte, da
forbyde Vi nu nogen flere Fester eller Barfred at bygges; pa det at Landet skal des
skionnere roses og komme til Fred, Skjel og Ret, end de have nu sammen vaeret.
Og havde vi Fogeder og Embedsmaend, at de ej stede, at nogen bygger Frster og
Barfred." Denne Forordning blev forst ophevet ved Kong Hanses Hindfaestning
1483, hvori det hedder."ltem skulle vi ingen Magt have, forhindre eller formene
nogen god Mand, Andelig eller Verdslig, i noget Rige, at befeste og bygge sin
Gard, dennem og Riget til Gavn," Imellem 1396 og 1483 alts6 blev i Danmark
ingen befestede GArde anlagde, og Rudtgard kunde da vere opstaet i dett
Tidsrum. Imidlerlid har der i langt eldre Tider fsr Knud den Store vaeret en Borg
af samme Navn pe dette Sted," PA den Tid levede pA RudtgArd en Ridder Rani, der
endnu var Hedning. Han var Morbroder til Stig Hvide og en agtet og megtig
Mand: Thi foruden RudtgArd og hvad dertil hsrer, ejede han hele Norager Sogn.
Han blev begraven i Girdstedet pA Rudtgard; thi han vilde ikke jordes noget andet
Sted, og der er siden sat et Hus over hans Grav. Hans Frue heed Karen og hun lod
sig efter hans dsd dobe tillige med sine Born, hun byggede siden Norager Kirke.
Efter hendes forlangde blev hun jordet hos sin Mand pa Rudtgard. Hendes Bom
lod bygge et Capel over deres Grav, hvor der i mange Ar siden blev holdt
Sjelemesser. Hun havde fire Sonner og en Datter. Af Ssnneme kom een til
Rusland, to til Svenig og den fierde er begravet i Norager Kirke. S6ledes fortrlles
der og hos Bogholder Mikkel Mikkelsen om danske Adelslagter, et Manuscript p6
Kongens Bebliothek. Da omtalte Stig Hvide er den samme gamle Hr Sty, som har
bygget Essenbek og Bjornholm, og er nrevnt ved Stenalt og Hevringholm.
Adelslexicon kalder Ranis Borg Rugard, og jeg har selv troet, at der burde soges i
Rugard i Sonderherred. Men Ranis Navn lever endnu i gamle Mends Sagn i
Norager Sogn, si der ingenTvivl er om,at han har boet her.
Som en enlig Stjerne pi den skyfulde Himmel stir denne Rani i Rudtgerds
Historie, og fra nu af og til alle Efterretninger om Borgen indtil Midten af 16de.
Arhundrede. Da var den i Familien Lunovs Eje og har mAske veret det l@ngere
Tid tilfom. Disses Viben er eet i lengde delt solv Skjold, med sorte Tverbjelker i
hojre Feldt. PA Hjelmen sslv Vesselhorn, af hvilke det hojre ligesom Skjoldet har
to sorte Tverstriber. Af denne Familie forekommer Laus Lunov til RudtgArd ved
iLr 1543. Adelen i None Jylland betalre da en Skat til Kong Ckistian d. 3I
Taxation til denne Skat er Laus Lunov ansat til 15 Mark. I et senere Document
sammesteds af 1552 nrevnes Niels Lenov til Rudtgard og Lars Lenov ibidem.
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Disse to rimeligvis Brsdre have samme Ar, Onsdag nest vor Frues Bebudelsesdag
pA Rudtgard blev udstet et Document om Markskjel mellem Soebye og Ferup
Marker, i dette kalde de sig ikke Lenov; men Luno. Ved Aret 1570 forekommer"Erlige og velbydige Mand Jesper Lounoff til Rodgard". Han vidnede Mandagen
nest efter hellig Korsdag, at salig Peder Rosenkrans ikke var til Hr Otto
Krumpens Begravelse, men at han ( Jesper Lunov ) og Alders Banner, vare pi
Heflingholm hos Salig Peder Rosenkrans i de Dage. Niels Skram til Urop, Eier af
Hevring, havde 1585 fiet i sinde at gjore Ende pi alle Grendsestridigheder med
sine Naboer, og indbod dem derfor til at msde pi Sonderhald Herreds Ting
Mandagen den 27. September 1585, hvor ret Markskjel kunde giores. Blandt disse
Nabor forekommer Christopher Luno til Rudtgerd, dat, Hevringholm den 26.
August 1585 Denne Christopher Lunov solgte Rudtgard til Erik Lykke til
SkovgArd og boede efter den Tid pi Nielstrupg6rd, som formodelig har ligget ved
Nielstrup By i Vivild Sogn, Han synes at have solgt Garden mellem Arene 1585
og 87. Efter Erik Lykkes Dod giorde Christopher Lunov til Nielstrup pistand pA
nogle Marker, der I pA Lystrup Mark,"Kalch Mansens Agre,,kaldet,,, fordi de, som
han foregav fordi de, som han foregav horte til NielstrupgArd. Men Eriklykkes
Enke, Fru Margarethe Goje beviste 1607 med Tingsvidne, at forna.te Marker
havde ligget og v€ret til Rudtgard i 50 Ar. Undertiden havde Christpher Lunov(
medens han endnu eiede den ) brugt dem og fsrt Komet i Rudtgards Lade,
undertiden havde han leiet dem bort; og,"at han ikke haver havt andre Girde, Huse
eller Boliger udi Lystrup Bye eller nogensteds i al Vivild Sogn, som samme Agre
haver veret brugt til. Nogle Ar senere solgte Erik Lykkes Bsm GArden til Eske
Brok til Estrup, og han havde pi samme Tid tilkjobt sig NielstrupgArd af
Christopher Lunov, eller miske efter hans dod; thi hvad Ar han dsde, har jeg ej
fundet. 1613 eiede Eske Brok Nielstrupgird. Nielstrupgdrd og formodelig ogsA
Rudtgird kom efter Eske Broks dsd 1626 tillige med Hevringholm til hans
Svigerson Frans Lykke til OvergArd, og efter dennes Dod 1655 til Kaj Lykke.
M6ske den efter hans Fald er bleven udlagl til Creditoreme og Hoved- garden ved
Godsets Adspredelse er bleven sde.
1673 er en Niels Thomsen pi Rygard, formodentlig har Rygird ikke mere vreret
HovedgArd. Jeg har intet senere fundet om Gfrrden.
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