Ikke megethar historienefterladtos om dennegard,men der er endnusyn for
sagen,at her i sin tid har knejset et veldigt herresaede.
Endnutrodsede sterke
kampestensmure
tidenstand, endnuforleller bondender i egnen,at Kaj Lykke
engangboedeher, men detteog navneter ogs6nestendet eneste,der er tilbag af
denfordumfarsteborg.
Maurentanke.festethume.
Jegtein ydesspielder sturme,
und derritter ramund ruhn
sankmit ihremeigenthum.
I en vild og sorgelig egn omgivne af korte lyngbakkerligger ruineme af
Skovgaard,
en god fierdingvejostenfor Rygaardene.
To uslegArde,somligge ved
siden af graven og som endnu kaldes Skovgaardene,
er de enestespor af
menneskeligtilvarelse, savidtojet her kan ni og deresforfaldnetilstandforoger
endnumere egnensmorke udseende.Fra voldstedethar man nu aldelesingen
udsigtnogensteds
hen,menmedensborgenendnustod,m6 man fra densuer"G..
kunnehave seetKattegatmod nord og mod vest haft udsigt mod Rudtgaardog
RougsoHened.Mod syd og ost derimodhavdebakkemeogsadengangafskaret
ethvertblik i omegnen.Borgenhar veret megetsterkt befestet.Den udvendige
vold er opsataf hugnekampesten
afbetydeligstonelseog hrver sig endnunesten
4 alenover vandeti graven.omtrent 6 skridt fra denskant kommerden egentlige
grundvold, der er et par alenhojereend den forrige og ligeledesopsataf store
hugne kampesten.Denne sidste er pA flere, iser mod vest og nord meget
udskeden,denydrevold derimoder megetgodt vedligeholdt.Borgvoldendanner
en uregelmessigfirkant og er forsynet med en slags halve bastioner,som
grundtegningen
viser. Den er mod vest omtrent78, mod syd 72, mod,zst 74 og
mod nord 82 skridt lang, og har pA den ostlige side en ibning i muren tii
vindebroen.32 skridtherfraliggerudei graven,somp6 denostligesidehar stsrre
udstrekning,en firkant af 7 skidt i kvadrat,ligeledesopmuet af kampesten,
pA
hvilkenbroensandenendehar hvilet.Pi denandensideaf dennefirkant er endnu
vand.Men der er intet sporaf bro eller lignendehvilepunktleengere
mod sst. I det
sydligehjome af borgener der en fordybningaf omtrent20 skidts lrengdeog g
skridtsbrede,pAalle siderudsatmedkampesten,
hvilket synesat vere en kalder.
Hvad der forhindrer,at manaldelesingenundersogelse
kan anstilleom, hvorledes
borgensbygninghar veret, og at de angivnedimensionerikke kunnebestemmes
najagligere,er denomstendighed,at helepladsenlige til denyderstestenvold,ja
endogimellemsteneneer begroetaf et n€stenuigennemtreengeligt
krat af alskens
treer og busketter.Enddogsjaelnere
busketterog frugtreer,F.eks.kirsebrertreer
findesder imellem.Stedeter desudenberygtetfor, at hugormeskulleopholdesig
der i stor mengde.SAmegetbemerkedejeg ved at trenge mig frem i forskelligretninger,at bundenderoppevar megetujaevnog fuld af murstensbroklinger.
Pi den vestligeog sydligeside er ydersidenaf borggravenmegethoj og st€erkt
kratgroet.derer intetsporaf skovderomking.
Sarelidet er detjeg har fundetom denneborgshistorie.Topografierne
tie om den,
jeg lejlighedsvishar kunneterfarelidt om densejere.
og det er kun af dokumenter
Den var i sidstehalvdel af det l6dendeArhundrede
i familien Lykkes eje. Erik
Lykke til Skovgaardhavdetilligemedflere andre1586en strid medNiels Skram
til Hevringholmom en sandemands
tofte (?) mellemVivild og LystrupMarkerpA
den ene, og Hevringholmsmarkerpi den andenside. Skovgaardhar alts6 hift
A1

underliggendebondergodsi Vivild eller Lystrup.Der forekommerog i tingsvidner
a f 1 5 8 51, 5 8 9o g 1 5 9 1 .
Over en lav dor pA Msllehusetved Arhus stir: .,AruriDomini 15gl blef thette
mslhus efter kon. Mait. befalening upbogedaf erlig oc velbordighmand Erick
Lscketil Skovgaard".
Deraf formoder jeg, at han har veret lensmand pA fuhusgaard. han ksbte
Rudtgaardaf ChristopherLunov, som for er omtalt. hans frue var Margarethe
Gjoe til Trusholm,og de havdetre sonner,Erik, Falk og Jorgen,og to dotre Arme
og MetteLykke.Erik Lykkeet dad,1592.
Bsmene solgte Rudtgaardtil Eske Brok til Estrup, men Skovgaardblev ved
familienog 1619forekommer,"FalekLykke til Skovssgaard.
befalingsmand
over
Christiannopellenn".
I slangesshrift. historie,I, 287 berettes,at Falk Lykke blev obersti christianopel
1611.
At Kaj Lykke ejededen,er almindeligtsagni egnen.Historiskharjeg inte fundet
derom
udskriftfra
"Danske
GotiskKildeskrift
Ridderborge',
af CarlHaNen1832
Flemminq
Thomsen
1999

43

