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Kort

Hinnerup Kommune overtog i 1987 Hinnerup

Hinnerup

Brogård. Hinnerup Egnsarkiv fik da sit blivende
sted her.

Brogård

Hinnerup Egnsarkiv blev stiftet med vedtagelsen af
vedtægter i Hinnerup Byråd den 29. juni 1981.

Et hus med historie.

Koordinater
Hinnerup Egnsarkiv 2010.
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med 320 medlemmer - varetager det frivillige ar-

E-mail: egnsarkiv@favrskov.dk

bejde omkring arkivet.

www.hinneruphistorie.dk

Hvad hånden former er åndens spor.
Med flint har oldbonden tømret, kriget.
Hver spån du finder i Danmarks jord,
Er sjæl af dem, der har bygget riget.
Vil selv du fatte
Dit væsens rod,
Skøn på de skatte,
De efterlod.
Johs. V. Jensen.

Åben: Man. 10-12 & Tors. 16-18. Lukket i juli
En del af LAG Favrskovs
projekt ”Favrskovruten”

Søndergade 26

|

Historie
Hinnerup Brogård er Hinnerups ældste bevarede

I 1812 blev der rejst en brun granitsten ved denne

bygninger. Hvornår Hinnerup Brogård er opstået

bro (Hinnerup Bro) en slags toldsteds skilt som

kan ikke siges nøjagtigt. Men det er formentlig i

man ser det ved toldsteder i dag. Den var tegn på at

sidste halvdel af 1600-tallet. I nedenstående ud-

der skulle betales til Hinnerup Brogård for at passe-

skrift af Kirkebogen nævnes Karen Nielsdatter i

re Lilleåen.

Hinnerup ”Broegaard”, som det ses er det 1698
(forud for 1699).

Brogården før 1848

dette tidspunkt var Jens Hattemager. Han var en
spændende og ivrig fortæller. Folkemindesamleren
Evald Tang Kristensen nedskrev i Hinnerup Bro-

Fra Kirkebogen 1698 - 99

Navnet Hinnerup Brogård er knyttet til de to broer
over Lilleåen og Haldum Bæk.
Af Fæstebrev for Chresten Rasmussen på Brogården fremgår:
”Passagen over den ved Gaarden værende Bro maa
hand ey forlange ringeste betaling af mig betjenene
folk og Bønder”. Af fremmede bønder og andre må
han tage de sædvanlige Bropenge ved passage af
broen. For disse bropenge skal han vedligeholde
broen

Toldsten ved Hinnerup Bro

Hinnerup Brogårds stuehus var usædvanlig flot

gårds stuer mange overleveringer og oplevelser fra
Hinnerupegnen.

udstyret med kostbare udskæringer på vægge og i
lofter. Ifølge sagnet havde gården også huset en af
de tidligere grever på Frijsenborg.
Det fortælles at de årlige skovauktioner over træ fra
efter krigens udbrud i 1848, lod greven på Frijsenborg gårdens drift nedlægge hvorved resterne af
fordums omkringliggende skove blev afholdt i Hinnerup Brogårds overstue. Stuen var indrettet med
flisegulv i den ende hvor grevens folk sad. Resten af
gulvet var sat med bjælkeender.
Kort herlighed i gården blev tilintetgjort.
Den nye Brogården der blev bygget på samme sted
var meget beskeden i forhold til den gamle. Gården
var nu reduceret til et husmandssted. Fæster på

Efter 1848

