Erhverv og industri
Trævarefabrikken i Hinnerup Træskofabrik

Det store område, hvor nu Handelsgården m.m. ligger, har fra 1860erne til slutningen af 1960erne været
byens industriområde. På grunden ved stationen anlagde greve Christian Emil Frijs først et savværk og
senere en cellulosefabrik. Råvarerne fik man fra skoven. Stanken og affaldet fra produktionen plagede byen
indtil 1898, hvor fabrikken blev nedlagt. Tcherning Dybbroe fra Århus købte derefter bygningerne og
oprettede en filial i Hinnerup. Man producerede især mejerimaskiner. Dette varede dog kun i få år.
I 1904 skiftede fabriksbygningerne atter ejer. Den nye ejer, N. Schou, startede med en beskeden
træuldsproduktion, men der kom hurtigt flere produkter til.
Til venstre i billedet ser man det ældste bygningskompleks. Her lå træskovarefabrikationen og maskinhuset.
Til højre herfor lå savskæreri og træuldsfabrikken. Den store bygning yderst i billedet var lagerhal. Billedet
er fra ca.1910 og viser Hinnerup Trævarefabriks facade ud mod jernbanen.

Trævarefabrikken / Hinnerup træskofabrik

Billedet er taget fra Fællesforeningens silo, og tiden er midt i 1960erne. Til venstre ses husene i Storegade
(det hvide hus er nr.12 Materialisten). De store træbygninger til højre i billedet er Trævarefabrikkens
lagerhaller. Hallerne nedbrændte i 1967.
Fabrikken var i mange år, fra starten af 1904 og frem til 1950erne, den store arbejdsplads i byen. I
gennemsnit var der mellem 40 og 60 mand ansat i produktionen.
I løbet af årene blev der fremstillet mange forskellige trævarer bl.a. træuld, trækasser og jernbanesveller.
Men først og fremmest blev der lavet træsko, og det i så stor stil, at man kunne eksportere til Holland!
Trævarefabrikken blev solgt til Junkers Fabrikker i Køge, og i slutningen af 1960erne stagnerede
omsætningen. Man nedlagde produktionen i 1967.

Det gamle elværk, Adeline Genèevej

Hinnerup fik elektrisk lys i 1908. Det var den driftige Chr. Bertelsen, der stod for oprettelsen af Hinnerup
Elektricitetsværk. Tilslutningen til et andelselektricitetsværk var for lille, og byen var på det tidspunkt knap
stor nok til, at det kunne betale sig at drive et elektricitetsværk, men Bertelsen gik i gang med det risikable
projekt. Som kautionister havde han en del af byens borgere. Udgiften til oprettelsen af anlægget løb op i
den dengang formidable sum af 32.000 kr. Det lille elektricitetsværk producerede jævnstrøm og blev da
efterhånden umoderne. Det blev nedlagt i 1954. Billedet er fra ca.1910.
Adeline Genèevej hed tidligere Vinkelvej. Det nuværende navn fik vejen i 1960, da man besluttede at
hædre den verdensberømte balletdanserinde Adeline Genèe, som var født i hjørneejendommen Ådalsvej 8.

Ådalsvej 4 (tidligere Skolegade)

Ca. 1904 startede Chr. Bertelsen en forretning i Skolegade. Chr. Bertelsen var en af de faguddannede
håndværkere, der kom til byen, da maskinfabrikken Tcherning og Dybbroe blev oprettet. Da fabrikken
lukkede i 1903 stod han uden arbejde, og startede derfor for sig selv, i det små, men han havde snart en
god virksomhed. På et tidspunkt fremstillede Chr. Bertelsen cykler af eget mærke. Desuden solgte og
reparerede man cykler, motorcykler, motorer, symaskiner, geværer m.m.

Grundfør Mølle

Grundfør Mølle nævnes første gang i 1257. Op gennem historien har mølleanlægget haft mange forskellige
ejere bl.a. Frijsenborg og Haraldslund godser.
De hvide møllebygninger er fra 1912. Her har været mølleri og rugbrødsfabrik. I 1950 startede man en
produktion af Ferm-vaskemaskiner. I 1950erne var det egnens største arbejdsplads. Ferm nedlagde
produktionen i 1971. Møllen nedbrændte i 1978 og henlå som ruin i mange år. I dag er der intet tilbage af
det gamle industrianlæg.

Grundfør Møllegård

Til højre for det forhenværende mølleanlæg ligger den engang så flotte Grundfør Møllegård, der var et
større landbrug på 86 tdr. ld. svær lerjord. Hovedbygningen er fra 1867. I mange år var her en meget fin
hingstestald. Der har også været både bageri og mejeri på stedet. I dag ejes hele området af Hinnerup
kommune.

Grundfør Teglværk

Overleveringer beretter, at det første teglværk på arealerne blev taget i brug omkring 1840. Billedet her er
fra ca. 1900. På dette tidspunkt var der 5-6 mand ansat, men produktionen blev senere særdeles
omfattende. Manden med piben er teglværksbestyrer Rasmus Sørensen. Til venstre i billedet ses
teglværksbygninger er fra 1953-55 og 1962. Produktionen på Grundfør Teglværk ophørte i 1979. I 1980
købte Hinnerup kommune hele arealet og indrettede bygningerne til materielgård.

Hinnerup Mejeri og Ostefabrik, Østergade 3-5

Hinnerup Mejeri blev oprettet i 1912 af De forenede Mejerier i Århus. I 1922 købte den tidligere bestyrer,
Anders Laursen Andersen, mejeriet og drev det frem til 1936. I denne periode var mejeriet af samme
størrelse som de fleste af andelsmejerierne i området. Foruden ejeren var der ansat en mejerist, en elev, en
dreng og adskillige mælkekuske. Mejeriet havde en specialitet, nemlig klosteroste, som blev solgt over hele
landet.
Fra 1950erne og frem til 1975 havde Ostegrosserer Knud Hansen fra Århus en osteproduktion med ca. 35
ansatte.
Mejeriet er nu nedrevet, kun direktørboligen (gavlen til venstre i billedet) er tilbage. Billedet er fra ca.1930.

