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Ved parkeringspladsen til Christianshede kirke står en høj sten, 
hvorpå nogle bogstaver og tal er indhugget. 
Det er en såkaldt vildtbanesten, som er en af mange, der 
skelsættende har stået rundt omkring kongens jagtarealer.   
Sigten og Haarby hede, var en del af den kongelige vildtbane, som 
strakte sig fra Horsens i syd til Viborg i nord og fra Isenvad i vest 
til Framlev ved Århus i øst.  
Den sydlige del af Bording sogn var beliggende i det såkaldte 
“Skanderborg Distrikt” 
Denne sten menes, at have stået i Guldforhoved. 

 
 
F5US:    Fridericus Quintus = Frederik den Femte 
SAWB:   Silkeborg Amts Wild Bane 
ANO:    År 
1757:   1757 
NO:   Stenens nummer 
De stiplede linjer viser stenens oprindelige 
udseende.  
 
 

 
Går man helt tilbage til oprindelsen, begyndte Kong Frederik den 
Anden efter sin tronbestigelse i 1559 efter et mageskifte med 
adelen at samle de mange spredte kongelige besiddelser til større 
sammenhængende områder. På disse “enemærker” havde kongen 
uindskrænkede jagtbeføjelser. (Og ve den der drev krybskytteri på 
disse arealer. Det var der dødsstraf for). 
 



Til afmærkning af disse vildtbaner brugtes i 1600-årene 
egepæle, som var knap 4 meter høje. Da disse i 1733 var ved at 
gå i forfald, begyndte man at tale om stenpæle.  
Det var skovridderne i Skanderborg og Silkeborg amter, der 
beordrede indberetninger om, hvor mange pæle, der 
behøvedes, og “så mange sten at opsøge, som i stedet for pæle, 
kan være brugeligt at opsætte”. 
 
I Silkeborg amt i skovridder Chr. Jørgensens jun.`s beridt, der 
omfatter Vrads Herred (hvorunder Bording sogns sydlige del 
tilhørte fra 1688-1822), behøvedes 18 pæle, hvortil han har 
opsat “udi hedekanten” 14-16 sten fra 3-5¾ alen. 
Videre berettes: “Det synes nok et arbejde, der længe vil vare, 
men et arbejde der kan være bestandigt så længe verden står”!                                      
 
I 1742 godkendte kongen forslaget om stenpælene, og 
stenhuggerne kunne derefter gå i gang. Det skete i to perioder, 
nemlig fra 1743-44 og fra 1756-62. 
I mellemtiden kom Frederik den Femte på tronen. 
Mange stenhuggere har medvirket ved tilhugningen af de 
Skanderborgske Vildtbanesten. 
 
Den ret store opgave at få stenene transporteret fra de steder, 
hvor de var blevet hugget, til de steder, hvor de var blevet 
opstillet, stod amtet for, og bønderne skulle besørge 
transporten. 
Dog var der strid på højere plan om, hvis bønder, - 
rytterbønderne eller proprietærbønderne, - arbejdet skulle 
pålægges. Uenighed om, hvem der skulle besørge transporten, 
synes at være årsag til, at 36 vildtbanesten bestemt til 
vildtbanens nord-og nordvestgrænse, hvoraf kun 19 var 
færdighugget i 1761, muligvis aldrig nåede at blive rejst.   
 



De lå stadig, hvor de var blevet tilhugget i 1769 - på 
Vinderslevgårds grund. 
 
I omtale af vildtbanesten i Bording sogn, nævnes i 
skovridderens specifikation en sten, der skal placeres i 
Guldforhoved Grund i Bording sogn. - Det er vel den sten som 
sidenhen blev fundet på Christianshede kirkegård. 
I brev fra Overførster Pultz forklaring om vildtbane- 
afmærkningens tilstand fra 1757, nævnes tre sten, nemlig Nør 
Keilberg, Guldforhoved, - Lundberg, Rønholts (Ravnholts) 
Grund, - og Siebacket, Boeholtsgrund.  
 
I mange år lå stenen på kirkegården i Christianshede, men i 1986 
skete der noget. Det beretter Ikast avis om den 14.5.1986: 
….Stenen, som kan dateres tilbage til 1757, har i de sidste 15 år 
været “gemt” på kirkegården. 
For et halvt år siden kontaktede menighedsrådet i Christianshede 
Bording Slægts-og Lokal- 
historiske forening, et samarbejde blev sat i stand, oplysninger 
blev “gravet” frem fra gamle  
arkiver og bøger, stenen blev restaureret, en velegnet plads blev 
fundet, og nu står “Vildt- 
banestenen” flot placeret som et monument med sin egen 
spændende historie. 
 
Opsætningen af stenen i 1986, foregik på den måde, at 
stenhuggeren i Ikast borede hul op i stenen, så et jernspyd kunne 
sættes fast, således at den kunne stå fast på soklen, Og lokale 
historisk interesserede mennesker hjalp til. 
Svend Ivan Jørgensen gravede ud og støbte soklen, og Svend 
Skyum rensede stenen af og malede indskriften op med sort 
maling. 



De to ovennævnte og 
menighedsrådets formand 
Kristian Nielsen, løftede 
derpå stenen op, ved hjælp af 
en traktor, satte den på plads 
på soklen og støbte den fast.      
 
Vildtbanestenen er et 
besøg værd. Flot står den 
ved siden af 
parkeringspladsen lige 
over for indgangen til 
Christianshede kirke. 
Området bliver holdt 
pænt. 
Og ved siden af stenen 
kan man på en infotavle 
læse lidt om denne 
historiske sten. 
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