
Kongelig vildtbanesten 
fra 1743 til Vestermølle 
 
For cirka 75 år siden midt i 1930’erne fandt maskinfabrikant Johs. Randløv en kongelig 
vildtbanesten i en stendynge i T-krydset mellem Elling og Ejer. Han fik, med fornøden 
sognerådstilladelse, lov til at fragte kulturperlen til sin have på Vroldvej 49 i Skanderborg, og der 
har den stået indtil for nogle dage siden. På lørdag 14. august, 121-års dagen for Johs. Randløvs 
fødsel, overrækker de to næste maskinfabrikant-generationer Randløv, Frode på 89 år og Sven-Åge 
på 58 år, vildtbanestenen til Vestermølle Møllelaug. Den historiske sten er flyttet og står nu, indtil 
på lørdag dækket af et tæppe, på Vestermølles gårdsplads ved indgangen til Restaurant Vestermølle.  
 
Dødsstraf for krybskytteri 
Vildtbanestenen, der er fra 1743, blev beordret opsat af Christian VI og bærer under en kongekrone 
monogrammet C6. Inskriptionen har også bogstaverne SD, som står for Skanderborg Distrikt, og 
nederst er årstallet A1743 indgraveret.   
   Vildtbaner var tilbage fra 1200-tallet betegnelsen for kongens afmærkede jagtområder. 
Skanderborg var centrum for Danmarks mest vildtrige bane, der strakte sig fra Viborg til Horsens. 
Kongen værnede om sin jagt. Der var dødsstraf for krybskytteri; dog kunne adelsmænd slippe med 
tugthus, ofte livsvaringt. Holdt man hund nær en kongelig vildtbane, skulle et forben hugges af, så 
hunden ikke kunne jage.  
 
Andre gaver til Møllelauget 
Familien Randløv har også givet Møllelauget en række andre gaver, som udstilles i 
Møllehusmuseet: 

• En sten-oldtidskværn med tilhørende håndsten til maling af korn samt en noget yngre, men 
alligevel flere hundrede år gammel, møllesten hugget ud af en natursten.  

• To enkeltradede, håndskubbede frøsåmaskiner. 
• En kornskovel udskåret i træ af Frode Randløvs morfar, der var gårdejer i Søballe.  
• En istandsat og nymalet Skjold-hesteplov. 
• En Triumf rundsav fabrikeret af familien Randløv i 1940 i krigstid med mangel på metaller. 

Den er lavet udelukkende af træ, når bortses fra remskivetræk og klinge.  
• Brochuremateriale fra 80 års maskinfabrikation og -salg fra Randløvs Maskinfabrik. 

 
 
 

Frode Randløv, til venstre, og 
Sven-Åge Randløv 
præsenterer den gamle 
vildtbanesten, mens den endnu 
stod i haven på Vroldvej 49. 
På lørdag kl. 14.30 afslører de 
den nok så synligt for 
offentligheden, nemlig på 
Vestermølles gårdsplads. Alle 
er velkomne til at overvære 
begivenheden.  


