Stenen

Det Store Skelsted

Kort

Stenen er fundet i jorden ved byggemodningen af

(Det stué skjelstæj)

Hindhøjen i Hinnerup. Med sine 3 sider har den en
helt rigtig facon.
Billedhuggeren Magnus Krogh Andersen, Vitten,
har hugget indskrifterne.
På den ene side: Foldby Sogn, Sabro Herred,
Skjoldelevkredsen, Aarhus Amt
På den anden: Skjød Sogn, Houlbjerg Herred, Sønder Vinge Kredsen, Viborg Amt
og på den tredje: Hammel Sogn, Gjern Herred, Silkeborg Kredsen, Gl. Skanderborg Amt.

Koordinater
Skelstenen blev afsløret af grevinde Irene Wedel fra

N 56.2717249332606

E 9.95089961228053

Frijsenborg gods 29. august 1997.
Initiativtager til opsætning af stenen var Niels Peter
Boye-Nielsen, Hinnerup.

Mere information:

Opsat ved grusvejen Pøtmøllevej/ Damvej, på grænsen

Hinnerup Egnsarkiv

mellem de tidligere Hinnerup og Hammel kommuner

Søndergade 26, 8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 14 60
E-mail: egnsarkiv@favrskov.dk
www.hinneruphistorie.dk
Åben: Man. 10-12 & Tors. 16-18. Lukket i juli
En del af LAG Favrskovs
projekt ”Favrskovruten”

Foldby Sogn, Sabro Herred, Skjoldelevkredsen, Aarhus Amt

|

Skelpunkt

Området

3 herreder grænser op til hinanden her, Sabro Her-

Den store trekantede granitsten, der er en vandre-

red, Gjern Herred og Houlbjerg Herred.

Til alle sider grænser man op til Frijsenborg gods.

blok på ca. 6 ton, markerer et stort administrativt

Herredsinddelingen strækker sig fra 600-tallet, fra

Skelstedet står på Frijsenborgs jord.

skelpunkt.

vikingetidens begyndelse. En hær-enhed kunne rejses i hvert herredsområde.

Både nu og i århundreder forud har man fra dette

Indtil 1898 lå her en af Frijsenborgs forpagtergårde
”Skovfryd”. Den var på 120 td. Ld. Et stort teglværk

sted kunnet opdele landområderne milevidt herfra

3 amter mødtes her frem til 1970. Det var Århus

af samme navn blev opført her ved ”Skovfryd”, og i-

navnemæssigt i administrative inddelinger.

Amt, Gl. Skanderborg Amt og Viborg Amt.

gen nedlagt i 1860. De mange lergrave og dybe ud-

På grund af vejomlægninger er det helt korrekte

3 folketingskredse

målepunkt 190 m direkte vest herfra. Men da dette

deltes ud herfra efter

sted nu er i dyrket markområde, markeres her i vej-

1849-grundloven til

Efter 1898 blev hele ”Skovfryds” areal beplanter,

siden i kommuneskellet nøjagtig som oprindeligt.

1915. Det var Skjold-

hvorved Sønderskoven og Tinning Skov blev for-

elevkredsen, Silke-

bundne. Frijsenborgs skovvej, Linen, der er grev-

borgkredsen og Søn-

skabets egen vej til jernbanestationen i Hinnerup,

der Vingekredsen.

blev derved beskyttet i hele sin 12,5 km’s længde af

grøftninger ved Damvej og Pøtmøllevej er fra denne

Hammel Sogn,

tid.

lægivende skove.

Gjern Herred,
Silkeborg Kredsen,
Gl. Skanderborg Amt

Indtil sidste kommunesammenlægning var tre3 kirkesogne mødes her: Foldby sogn, Hammel
sogn og Skjød sogn. Denne inddeling har været længe før kirkesognene, altså godt 1.000 år.

punktsskellet kommuneskel mellem Hammel og
Hinnerup kommuner, og lægdsrullegrænserne,
brand- og beredskabskredsene følger stadig de
gamle kommunegrænser her ved skelstedet.

Skjød Sogn,
Houlbjerg Herred,
Sønder Vinge Kredsen,

3 kommuner mødtes her fra 1841 til 1970, SøftenFoldby, Hammel-Voldby-Søby og Skjød.

Viborg Amt

