Dronning Dagmars Kilde

Linen

Syd for landsbyen Vitten fører en sti fra Klapskovvejen ned til Dronning Dagmars Kilde i Præsteskoven.

Linen betyder ”den lige vej” og er den længste, næsten snorlige skovvej i Danmark

Et gammelt sagn fortæller, at Valdemar Sejrs Dronning Dagmar under en rejse fra Skanderborg gjorde
holdt ved kilden og slukkede sin tørst. Dronning
Dagmar døde 1212 og blev begravet i Valdemarernes kirke i Ringsted.
Den høje mindesten med Dagmarkorset er skænket
af statsråd Thor Lange i 1906.
Man ved fra historiebøgerne, at Cisterciensermunkene i Vivild Kloster ved Hadsten hentede vand fra
kilden til vievand og lægdomsgerninger, og helt
frem til århundredeskiftet hentede man vand ved
kilden til dåbshandlinger i Vitten Kirke.
Man kan stadig drikke af det rene kildevand i dag.,

Linen udgår fra hovedtrappen på Frijsenborg Slot
og ender 12,5 kilometer længere mod øst ved
Bølvadsvej i Hinnerup.

Favrskov rundt på cykel
Hinnerup 19 og 31 km

Linen blev anlagt i 1863 af den daværende konseilspræsident, Frijsenborgs grev Christian Emil KraghJuel-Vind-Frijs. Han var ansvarlig for de nye jernbaneanlæg og fik placeret en station i Hinnerup.
Greven havde som konseilspræsident brug for en
hurtig forbindelse til København. Da ingen af de
kommuner, hvis områder vejen løb igennem, ville
være med til at betale anlæggelsen af Linen, blev
det en privatvej.
Den private status blev understreget af en række
ledvogterhuse langs Linen.
I dag er det tilladt at cykle eller gå på Linen.
Både Linen og jernbanen blev vigtige forudsætninger for, at man kunne bygge en cellulosefabrik til at
udnytte træmassen fra skoven.
Hinnerup by er vokset op omkring cellulosefabrikken
og jernbanestationen .
Omkring midtvejs på Linen ligger Klapskovhuset og
lige overfor står den 500 år gamle Klapskoveg.
På Linen kan man også se ”De fire Skovfogeder”.
Det er fire kæmpestore douglasgraner, som blev
plantet af fire af godsets skovaspiranter, der hver
for sig mente at kende den bedste måde at plante
et træ på.
Derfor væddede de om, hvilken måde, der var
bedst. Det træ, der stod længst, var plantet bedst.
Det er cirka 100 år siden. Skovfogederne er borte
nu, men træerne er der heldigvis stadig, og væddemålet er endnu ikke afgjort.

- sundhed i bevægelse

Sikkerhed på turen
Det er sundt og sjovt at cykle. I Danmark har vi næsten
fem millioner cykler. Det stiller krav til bilister og cyklister. Som cyklist skal du passe godt på dig selv i trafikken.
Hvad kan du gøre
som cyklist?
Dr. Dagmars Kilde

Det handler egentlig bare om
at bruge din sunde fornuft.
Tænk dig om i trafikken:
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• Du cykler på eget ansvar.
• Kør ikke altid på din ret,
hvis det giver en farlig
situation.
• Er uheldet ude, er du den
udsatte.
• Overhold færdselsreglerne. Husk at give tegn, når
du skal dreje eller standse.
• Andre trafikanter og cyklister skal kunne se, hvad du
vil gøre.
• Brug cykelhjelm.
• Cyklens udstyr skal være i
orden

Linen

Start/Slut

19 km
32 km

