
Uddarps säteri
blir Skepparslövs Golfklubb

      Skepparslövs Golfklubb ligger på historisk mark, ca 8 km
väster om Kristianstads centrum. Marken utgörs av det forna
Uddarps säteri, en större jordbruks- och skogsegendom, som
vid överlåtelsetillfället ägdes av Kristianstads kommun.
     Då den nybildade golfklubben köpte marken ingick
gårdsbyggnaderna medan mangårdsbyggnaden, som ligger
skild från gårdsbyggnaderna söder om Uddarpsvägen, tidigare
avskilts och användes som privatbostad.

     Redan på 1200-talet omnämns för första gången Uddarp,
vars ägor även omfattade en stor del av Skepparslövs by. Men
ännu tidigare hade ett kloster funnits på platsen. I mitten av
1300-talet donerades egendomen Uddarp till Lunds domkyrka.
Under 1400- och 1500-talen och en bit in på 1600-talet
drabbades dåvarande staden Wä flera gånger av svenska
soldaters härjningar, vilket även drabbade Uddarp.

     Efter det att Skåne blev svenskt år 1658 ägdes Uddarp av
den svenske kungen. Egendomen överläts officiellt från
Bornholms fögderi till den svenske kungen år 1661. Under
senare delen av 1600-talet låg Uddarps marker öde och
utarmade. Därefter såldes egendomen i olika omgångar och
odlades upp igen.

     År 1687 gav kungen skatte- och sätesfrihet till Uddarp. En
sätesgård eller säteri var en gård som under medeltiden
beboddes av en frälseperson och innehaft sätesfrihet
(skattefrihet gentemot staten). Efter adelsprivilegiernas
avskaffande har begreppet säteri från 1800-talet ingen officiell
betydelse, men används ibland slarvigt om större herrgårdar.

     Så här beskrivs egendomen Uddarp 1:2 (Uddarps
säteri) år 1943 i boken “Svenska gods och gårdar”:

     Egendomen är på 215 hektar, därav 100 ha åker och 115
ha skogs- och betesmark. Jordart: Mylla på alvbotten (många
golfare har säkert varit och grävt i den myllan). Skogsbestånd:
40 ha ren bokskog, 75 ha planterad granskog. Djurbesättning:
10 hästar, 4-5 unghästar, 1 tjur, 45 kor, 45-50 ungdjur, 1 fargalt,
5-6 modersuggor, 50 gödsvin och ett 30-tal höns. Till egendo-
men hör en stärkelsefabrik.

     Gårdens nuvarande huvudbyggnad är uppförd 1828, delvis
med användande av grunden till en äldre byggnad, som då
hade brunnit ner. Materialet är sten. Reparation och
modernisering av huvudbyggnaden företogs år 1927. Ekonomi-
byggnaderna (idag golfklubbens klubbhus med restaurang,
konferensdel, förrådsbyggnad och maskinhall) uppfördes sam-
tidigt med mangårdsbyggnaden.

     Uddarp har haft många historiskt kända ägare under årens
lopp, såväl under den danska som svenska tiden. Under 1500-
talet kan nämnas amiralen i danska flottan Herlöf  Trolle, under
1600-talet slottsherren över Christianstads län Ebbe Ullfeldt
och greve Anders Eneroth (sedermera adlad Leijonflykt).

     Under 1700-talet kan nämnas häradshövdingen Gabriel
Lövgren  och en av dem som krigade tillsammans med Karl
XII, överstelöjtnant Johan Ridderschrantz.

Fortsättnng...



     En av ägarna under 1800-talet var den från Bäckaskog
välkände överstelöjtnanten  Nils Toll och ryttmästaren/greven
Christian Dücker. Efter hans död drev änkan Charlott, född
Wachtmeister gården under flera år.

     Under början av 1900-talet ägdes Uddarp av den i
Kristianstad välkände grosshandlaren Per J Borg och från 1948
och fram till kommunens övertagande ägdes Uddarp av Gunnar
och Gerhild Nyström.

     1963 köpte kommunen in Uddarp för att 1984 överlåta
delar av egendomen till den nybildade Skepparslövs Golfklubb.
Mangårdsbyggnaden hade redan 1976 sålts till en privatperson.
Skogsområdena ägs fortfarande av kommunen och utgör ett
populärt strövområde.

Några kuriosa om Uddarp
Uddarps-skatten! Vid grävningar år 1944 hittades en
silverskatt av 306 silvermynt präglade i Tyskland,
England och Frankrike under åren 1270-1340, troligen
nergrävda under 1350-talet. Skatten bevaras på
historiska museet i Stockholm
Fredrika Bremer! På 1830-talet vistades
författarinnan Fredrika Bremer ganska ofta på Uddarp
hos sin svåger, assessor Quiding, som arrenderade
gården vid den tiden. Ett av skälen till att Fredrika
Bremer gärna vistades på Uddarp var kanske den nära
vänskapen med Per Böklin, rektor och sedermera
kyrkoherde i Gärds Köpinge.
Svenskarna återtar Kristianstad 1678!
När svenskarna på nytt intog Kristianstad år 1678 drog
sig den danska armén tillbaka till Önnestad där man
slog läger i väntan på förstärkning för att på nytt
angripa staden. Under tiden gjorde svenskarna en
utbrytning mot höjderna vid Klackabacken vid
Uddarps ägor. Här anlades skansarna, som skar av
danskarnas framryckningar så att Kristianstad förblev i
svenska händer. Med denna belägring drabbades
Uddarp mycket hårt - nästan all skogsmark kalhöggs
där virket användes till befästningar eller för att elda
med.
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