
Haldum 
I Haldum blev genfore-

ningsstenen afsløret 15. 

juni 1922 af mejeriejer 

A.L. Andersen, Hinnerup. 

 

Stenen, som står på Hal-

dum kirkegård, er fundet 

på en mark i nærheden af 

Sandby Skov. 
 

På stenen står: 

Men end er der sang i skoven/ højt bølger det gamle flag 

End er der en gud foroven/der raader for Danmarks sag  

 

Vitten 
Kort efter nytår 1922 afslørede sognepræsten C. Pe-

dersen stenen, som står overfor kirken i Vitten. 

Teksten under den opgående sol har han også be-

stemt. Stenen er hentet fra stendiget omkring Hal-

dums kirkegård. 

 
På stenen står: Tak! Trofaste Sønderjyder 1864-1920 

Kort 

 
Kordinater til stenene    
Hin...    N 56.2637316238146 E 10.0590137816863 

Gru…    N 56.268328788551   E 10.1017598114705   

Hal…    N 56.2796790901272 E 10.0420677659374   

Vit…     N 56.291414639454   E 9.99958802884016   

Søf…    N 56.22835                 E 10.11122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlægget ved  
Hinnerup  
Bibliotek 
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Genforeningssten 

i Grundfør,  
Søften, Haldum 

og Vitten 
 

Mere information: 
Hinnerup Egnsarkiv 
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” 
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Anlægget ved Hinnerup Bibliotek 
I det lille anlæg bag Hinnerup Bibliotek & Kultur-

hus op mod skoven står der en H.V. Bissens bron-

zebuste af grundlovens giver, Frederik d. VII. 

 

Hinnerup og Omegns Vaabenbrødreforening tog 

initiativet og en stor skare af borgere finansierede 

opsætningen af statuen, der blev afsløret på kon-

gens fødselsdag den 6. oktober 1869. 

 

I mange år derefter var mindet ”Frederik d. VII” 

ramme om hele to årlige fester, nemlig den populæ-

re konges fødselsdag (Frederik d. VII døde allerede 

i 1863) og Grundlovsdag den 5. juni. 

 

Ved disse nationale fester kunne der være 5-6.000 

gæster. Arealerne op mod Melhøj, Skovpavillonen 

og markedspladsen var i brug. 

 

I anlægget er der også en mindesten for Hinnerup 

og Omegns Vaabenbrødreforenings formænd i de 

første 100 år. Denne forening er den ældste af sin 

art i landet. 

 

 

 

 

 

 

Genforeningsstenen i Hinnerup 
Samme sted står der en af de fire genforeningssten, 

som findes i den tidligere Hinnerup Kommune. 
 

 
Teksten på stenen lyder: Velkommen hjem. Nu vajer 

gamle Dannebrog igen paa Dybbøl Banke. Minde om 

Genforeningen 1920  

 

Den 18. april 1923 afsløredes genforeningsstenen i 

Hinnerup. På stenen er der mellem indskriftens 

øverste linje og de efterfølgende linjer indhugget to 

mødende hænder, som symboliserer Danmarks vel-

komst til Sønderjylland. 

 

Grundfør 
Genforeningsstenen i Grundfør blev afsløret den 9. 

juli 1920 af pastor J.M. Jørgensen. 

 

Adskilt af en punkteret linje står der på stenen: 
 

Danmark 
1920 

Sønderjylland 
 

Der er tale om en såkaldt ”jernsten”, en sten som en 

stenslager forgæves har forsøgt at slå til skærver. 

Deraf kommer den skrå linje. Denne linje blev af 

initiativtagerne til stenens rejsning taget som sym-

bol på det mislykkede forsøg på at skille Sønderjyl-

land fra Kongeriget. Derfor placerede man Dan-

mark og Sønderjylland på hver sin side af linjen. 
 

 
 

Søften 
Stenen i Søften står på en høj kaldet ”Havshøj” ved 

Stenhøjvej 1. Den utydelige og ufuldstændige tekst 

lyder: 

FM 

1864-1920 

GOLI DEO 

L F 


