Aakær Gods
Hund i øverste venstre hjørne
Hunden var hjemfigur i Markvads Rostrups våbenmærke. Han ejede Aakær
omkring 1350.

Våbenskjold i øverste højre hjørne
Lammet med sejrsfanen, kilden og Sankt
Clemens anker er symbol for Aarhus
Bispestol, der ejede godset fra 1398 til
1536. Herefter overgik godset til kronen

1. våbenskjold i venstre side
Våbenskjold for Rosenørn gift med Bornemann (Hedvin Margrete Bornemann).
Ægteparrets våbenskjolde udhugget i
sten bryder hver side af indgangsdøren.
H.M. Bornemann ejede Aakær fra 17171749

1. våbenskjold i højre side
Våbenskjold for Bornemann (Hedvin
Margrete Bornemann) gift med Rosenørn.
Ægteparrets våbenskjolde udhugget i sten
bryder hver side af indgangsdøren. H.M.
Bornemann ejede Aakær fra 1717-1749

2. våbenskjold i venstre side
Våbenskjold for Lasson til Aakjær. Slægten ejede godset 1749-1783

2. våbenskjold i højre side
Våbenskjold for Lüttichau, der ejede godset fra 1783-93. Fra 1793 til 1802 blev
godset ejet af Rigsgreve Fr. O. v. Dernath.

3. våbenskjold i venstre side
Våbenskjold for Reventlow. der ejede
godset fra 1802-36, de første 14 år sammen med Bernstorff. Fra 1836 til 1857
blev godset ejet af J.G. Cohen

3. våbenskjold i højre side
Våbenskjold for Neergaard. Slægten
ejede godset fra 1857-1993

Våbenskjold i nederste venstre hjørne
Aarhus amts våbenskjold. Godset ligger i
amtet.

Kat i nederste højre hjørne
Slottets beboer holder meget af katte

1. hus venstre side
Udlejet hus der ligger syd for driftslederboligen

1. hus højre side
Skovfogedhuset, der ligger på den modsatte side af landvejen mellem Odder og
Horsens

2. hus venstre side
Fælleshøj i den vestlige del af godset

2. hus højre side
Gården Ulstrup (Schäfergaarden), der
ligger i bakkerne øst for hovedbygningen

3. hus venstre side
Svend Feldings hus. Se historien om
Svend Felding i de fire felter med stregtegninger.

3. ”hus” højre side
Svend Feldings grav. Langdysse i Spåkær Skov. Se historien om Svend Felding
i de fire felter med stregtegninger.

4. hus venstre side
Kanalhuset. Ved kysten mod Alrø. Her
havde en fisker fri husleje mod at forsyne
herskabet med fisk. Han levede desuden
af at sejle folk til Alrø.

4. hus højre side
”Skovhus” ved det store egetræ. I skoven
lidt vest for avlsbygningerne

Sagnet om Svend Felding:
Svend Felding, ansat som buddreng m.m. på Aakær, er sendt
til Aarhus efter medicin. På vejen møder han en gammel
kone, der giver ham tre gange at drikke af en flaske. Drikken
giver ham 12 mands styrke, så han efter den gamle kones
bud kan slå den røde tyr for panden, så den styrte til jorden.
De to tyre er egentlig trolde, der kæmper mod hinanden.
På Aakær undrer de sig over at Svend er så stærk, at han kan
løfte en ko.
Herremanden får historien ud af Svend, men først ved at love
ham at han får tolv mands mad hver dag, hvis han fortæller
sin historie. Madgryden er en gruekedel, der den dag i dags
skulle findes på Dybvad Mølle.
Svend kommer senere i Kongens tjeneste og får et meget
smukt sværd.

