
Dagmarstenen 

 

 
 

I den gamle præstegårdshave lå en stor granitsten, 

der har en sagnhistorie knyttet til sig. Senere er ste-

nen flyttet. Nu ligger den på græsset ud til Klap-

skovvej. Dronning Dagmar har siddet her og hvilet 

sig, mens der blev hentet vand til hende i Præste-

skoven. 

 
Stenens tidligere placering, 1978 

Kort 

 
Koordinater      

Kilden: N 56.281069771064   E 9.99494990604429 

Stenen: N 56.291068185373   E 10.0002100590465  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dronning  
Dagmars Kilde 

 

 
Kilden ligger i Præsteskoven 

 

 
Skiltet står på Klapskovvej 

 

 

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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Dronning Dagmar 
Dronning Dagmar var gift med Kong Valdemar 

Sejr. Hun var datter af kong Ottokar af Bøhmen, og 

i 1205 blev hun Danmarks Dronning. 

1209 fødte hun sønnen Valdemar, der fik tilnavnet 

”den unge”.  

Allerede i 1212 døde dronning Dagmar. Hun levede 

altså kun få år i Danmark, men hun vandt i usæd-

vanlig grad folkets kærlighed og agtelse. Der blev 

skrevet flere folkeviser, der fortalte om hendes god-

hed. 

Folkevisen, der fortæller om hendes død er vel en 

klassiker: 

”Dronning Dagmar ligger udi i Ribe syg…” 

 

Kilden 
Den folkelige overlevering beretter, at Dronning 

Dagmar skulle have standset op ved kilden og sluk-

ket sin tørst under en rejse fra Skanderborg. 

 

Den høje mindesten med 

Dagmarkorset blev skænket 

af Thor Lange i 1906. Thor 

Lange forfattede også selv 

teksten til mindestenen: 

 

 

 

 

Gud glæde dig i Himlen 

Dronning Dagmar 

Og lædske hver 

Som tørster her 

 

Maatte dit folk 

Til Held 

Ud over Danmark rinde 

Velsignelsens Kildevæld  

 

 
 

 

Der er offentlig adgang til kilden, som ligger i Præ-

steskoven, hvor der er god plads, hele 7 tdr. ld. her-

lig bøgeskov, der tilhører Grundfør-Haldum-Vitten 

pastorat. 

 

Umiddelbart oven for kilden er et anseligt dige, og 

et tilsyneladende gammelt vejforløb har fulgt diget 

mod syd. 

 

Man kan drikke af det rene vand i kilden, som langt 

op i det 19. århundrede søgtes for sit gode og meget 

jernholdige drikkevands skyld. Der blev hentet 

vand ved kilden til dåbshandlinger i Vitten Kirke. 

Man ved også, at Cisterciensermunkene i Vivild 

Kloster ved Hadsten hentede vand herfra til vie-

vand og lægdomsgerninger. 

Det var også tidligere en 

god skik i Vitten, at man 

samledes ved kilden med 

medbragte madkurve og 

til dans. 

 

 

 

 

I nyere tid er der blevet afholdt friluftsgudstjenester 

på stedet. 

 


