Hedegården : Over Uhregård og dens historie.
Gården: Over Uhregård ligger på vejen mellem Munklinde og Kølvrå. Adressen i dag er
Uhrevej 57 under postnummer 7470 Karup.
Historien om gården er lang, fortaber sig næsten i historien som noget uendeligt, der bliver
mere og mere udvisket, jo længere vi kommer tilbage i gårdens historie, og tager vi så
tidsmæssig den anden vej, bliver det til et sted med mange personer, mange skæbner og en
uendelig lang historie, med en beliggenhed, der faktisk ikke berettiger den til at have
historien. Vi er dog så heldige, at vi kan finde historien og også mange af de ejere, der har
været på stedet.

Over Uhregårds historie fortaber sig i middelalderen. Før reformationen (1536) hørte den
utvivlsomt til det katolske kloster i Karup, men på selve året for reformationen var den dog
på private hænder, eller også har Kronen solgt den ret hurtigt efter. Fakta er den, at Kongen
(Christian den 5.) køber den i 1589 af enken Kirsten Juul til Kjærsholm ved Thorning.
Gården lægges under Silkeborg slot, hvor længe er ikke helt klart, men i 1688, altså ca. 100
års senere, ejedes den af en Viborgenser ved navn Jens Clausen. Han kom for skade at skylde
skat til kronen, og i 1690 er gården atter på kronens hænder, og bliver med tiden til en
ødegård. Netop i denne periode var der mange omkring sig gribende sygdomme, bl. a. pest,
der lagde halve sogne øde, og oveni disse ulykker kom der så også lige en svenskerkrig, der
skulle betales, så det har det ikke været nemt at sælge en gård.
Som ødegård, på trods af sin størrelse, ca. 2000 tdr. land, var den jo ikke meget værd for
Kongen, og først i 1703 kommer han af med Over Uhregård. Den bliver solgt på en auktion til
Vesterlandets konge, Christen De Linde til Volstrup. Han fik den i et bundt, sammen med en
del andre ødegårde, uden betaling, og skulle desuden nyde 8 års skattefrihed. Det siger lidt
om hvorledes tiderne var den gang, også for bønderne.

Christen De Linde var købmandssøn fra Holstebro, han blev adlet af Frederik den Fjerde i
1704 og i løbet af sin tid erhvervede han ikke mindre end 8 herregårde og vel op mod ca. 100
bøndergårde, heriblandt Over Uhregård.
Hans hovedsæde var Handbjerg Hovgård, der i 161 år var i De Linde-familiens eje.
En af hans bønder, Christen Nielsen Skov, i Handbjerg, var sammen med en broder fæstet til
en anden gaard i Handbjerg by. Sandsynligvis har Christen De Linde gerne villet have
gaarden fæstet bort i Over Uhre, og Christen Nielsen Skov ville vel gerne have sit eget. Han
fik sædekorn med fra Handbjerg til Over Uhre. Christen De Linde ville opbygge gaarden i
løbet af sommeren 1705 og han gav så også Christen Nielsen Skov skattefrihed til 1711.
Her i oversættelse den originale fæstekontrakt fra Christen De Linde :

Kiendes Jeg Christen Linde til Handberg Howgaare alt Efterdi Christen Schou her
i Handberg bye Boende; nu dette foraar Med Min Vilie Entlediger stedet her fra;
Og Jeg selfuer ald Vaar Sæden Her som Nødiges der til vil forskafe: Saa gifuess
Han I Saa Maader forlos at flyte med sin 2de bæster sampt Wogen og Plou med
Reedskab og Creaturer med ....... og bor Haufer Hen til det Ledig sted mig til Hørig
ofuer uhre I Haderop Sogen som staar I landmaalings Matricul for HKorn 2 Td 4
skp 3 fik Huilken sted: lige som det nu findess: Han Herved stæder og fæster
saaledis: at Hand det straxen antager: Med forefindende 2de smaa Agre Rug Sæd:
sampt Og for ----- -dess Hannem Med Effterskrevne Vilchor: Jeg nu straxen Effter
Pindtzedag: skal Sætte Hannem Een Nye Huus der på sex bynding stor og Kund
dertil for hver Ende: Med 3 Vijnduer lofft med Dørre det forskafer hd sig self; og
Landgielde udi trende Aar fra nu at regne som varre til 1te Majo 1708: Og Naar Er
forløben: at svare til skater: Ja Forskyld og Landgield da udi alt Ichun til
Hossbonden aarlig til huer Martiny at suare: Femb skpr Paa foreskrevne Maade
Maa Hand Nyde bruge og beholde foreskrevne ofuer uhre: med ald dens rette
tilligende, som der til Hører Jnden og uden Markskiæl som af alders tijd der til
Hørt med Rette: og det saa længe Hd leuver: Med saa skiæl han stedet opbiuger
dyrcher og forbedrer, sig Ellers i alle Maader Effter Kongl lou og fororninger som
Een fæstebunde forholder: Og for Hand skal være Duelig: Er ingen Indfæstnings
Penge af Hannem gifuen: Detz til Bekræfftelsse under im Egen Haand og Zignete
Datum Handberg Hougd d 12 Maij Ao 1705
Naar forskrevne trende aaringer Er dend frijhed forløben: Saa Eragtess at hand
Qvartallis Med andre sine Martinner I Sognet yder alle Kongl. Krauf: til Rætte tijd:
Mens skyldeen som forskrevne Aarligen til huer Martinij
Test C.Linde.
Eodem dato gifuen Hannem 1 td Rug og ij td biug.

I 19 år havde Christen fæstet på Over Uhregård, han overdrager fæstet til en søn, Mads
Christensen, og Christen fæster et mindre stykke til sig selv, kun 1 skæppe og 3 fjerdingkar.
Her bygger han en aftægtsbolig til sig og hans hustru, som vi ikke kender navnet på.

Christen dør i december måned i 1726 og bliver begravet på Haderup kirkegård den 29.
december.
Og så er gården stadig i familiens eje, nu 302 år og 11 generationer efter.
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