
Eventyrene på Aastrup Gods og Kloster 

Hovstien/Gedestien, Kvarmløsevej 

 

Underligt navn til en sti - ikke? 

Der findes gamle kort, hvor man kan se hvilke huse og marker, stier og veje, der var i gamle 

dage. Der kan man se, at der var en sti, der hed Hovstien. Egentlig gik den igennem haven 

til nr. 66 på Kvarmløsevej. Huset, nr. 66, var engang herregården Aastrups smedje. 

Hovstien var den sti, hvor de bønder, der arbejdede på Aastrup gods, kunne gå fra 

Kvarmløse til Aastrup. 

Bønderne havde pligt til at arbejde på godset, fordi godset som regel ejede deres gård eller 

hus. Det var så aftalt med godset, hvor mange og hvilke dage de skulle arbejde for godset. 

De andre dage arbejdede de på deres 

egen jord/have, hvor de havde dyr eller 

korn. Dem der boede i det “jordløse 

husmandssted” arbejdede med syning, 

skomageri, smedje ….og så havde de 

muligvis en række kartofler og løg i haven. 

 

Når du går på stien en dag, hvor der ikke 

er blade på træerne. Gå så helt op på 

toppen af bakken. Der kan du på din højre 

hånd se Nedre Tadre Mølle. En dag skulle 

du tage derned og høre historien om 

møllen. 

Lidt til venstre for Nedre Tadre Mølle kan 

du få øje på Øvre Tadre Mølle. Den er rød 

med sort bindingsværk. Det var en mølle 

der tilhørte godset Aastrup - idag fungerer 

møllen ikke.  

 

Når du står her, vil du se, at det er store 

marker og få spredte huse….det fortæller, 

at det er en stor gård, der ejer jorden. 



Ledvogter/vægterhuset 

 

 
 

For mange år siden boede både en ledvogter og en vægter her. 

Engang var der en hovedløs vægter ved Aastrup. Han gik ned ved indgangen til Aastrup. 

Også “nissen 11” var der. Alle, der råbte 11, blev taget af nissen og kastet over til 

avlsgårdens lade, hvor nissen straks løb over og greb personen. Derefter blev han kastet 

tilbage igen….og det skulle vare en hel time. 

Tør du at gå forbi alleen og op til Aastrups bygning ved uret og råbe “11”?  

 

 

 
 



Gartnerhuset 

Der har engang været et drivhus. 

Det var her gartneren dyrkede 

grøntsager til herskabet på godset. 

 

 

Aastrup 

Her ser du alleen op til Aastrup. Du 

kan se to små hundehuse. Lidt til 

venstre er et lille hus bygget i 

kampesten. Det er et “ishus”. Det 

var det sted, man lagde kød ned 

sammen med alt det, som skulle 

holdes koldt.  

 

 

Avlsgården 

Det kan også hedde en ladegård. I 

bygningen her var karlene, som 

arbejdede på godset. Hestevogne 

og senere maskiner, blev også 

opbevaret her. 

Denne bygning blev først bygget 

efter den oprindelige brændte. 

Historien er sørgelig, fordi det 

fortælles, at det var en dreng fra 

Flakkebjerg drengehjem, som satte 

ild til bygningen. Måske er det sandt! 

 



Åen 

Du går i et vandrigt 

landskab. Her løber 

åer - måske kan du se 

nogle fisk. Om foråret 

kan du se ællinger - 

tidligt om morgenen 

drikker rådyrene af 

vandet. 

Vandet blev også brugt 

til noget helt andet - 

nemlig møller. 

Historien vil du høre 

om, når du kommer til 

Aastrups have 

 

Kastaniealleen 

Lige meget hvilken tid 

af året du går her i 

Kataniealleen, er der 

noget eventyrligt over 

det. 

Det var her de 

fornemme damer og 

herrer fra godset kørte i 

deres vogne - trukket af 

et par flotte heste, når 

de bl.a. skulle til 

lysthuset, Louisenlund.  

De var måske på vej til 

eftermiddagste eller 

frokost. Tjenestefolkene var taget afsted i forvejen for at dække op til herskabet 

  

Aastrups nordlige del 

Det er den ældste del af 

Aastrup. Dengang 

boede en Adelsmand, 

Erik Krabbe, som købte 

sten fra et kloster i 

Roskilde. Klostret 

(Sortebrødreklostret) var 

revet ned. (ca. 1555) 

Det fortælles, at den 

første nat man sov i bygningen, kunne man ikke undgå at møde “Anefruen”. 

Man siger, at denne frue var en kvinde, der engang boede på Aastrup, hun hed Vibeke Juel. 

Inde i et af værelserne, hænger der et billede af hende, og hver gang Aastup skifter ejer, så 

falder billedet ned. Der er også nogle, der siger, at hun er et spøgelse og går gennem 

gangene i denne del af bygningen... 



Haven (sagnet) 

Det var her i haven, at en 

adelsmand for mange hundreder år 

siden (ca. 1400 tallet) gik en tur. 

Han var meget ked af det, fordi det 

ikke havde regnet i lang tid, så der 

var tørke. Det betød, at alle 

vandmøllerne var gået i stå, og 

bønderne kunne ikke får malet 

deres korn til mel. 

Pludselig stod en dværg overfor 

ham. Han var lodden over hele 

kroppen, og i den ene hånd havde 

han et træ, som han havde rykket 

op med rod. Dværgen spurgte Hr. 

Bille, hvorfor han var så ked af det, 

og Bille svarede: ”Hvad kan det 

nytte, at jeg siger dig det, du kan 

dog ikke hjælpe mig”, og dværgen 

svarede: “Du er nedslået, fordi du 

ikke kan få dit korn malet, og du 

har dog mange børn og folk, der 

trænger til brød. Men jeg skal vise 

dig et sted på din grund, hvor du 

kan bygge syv møller, som aldrig 

skal mangle vand”. 

Og der blev bygget syv møller i Elverdamsdalen . Du har gået i en del af Elverdamsdalen. 

Måske var dværgen rigtig nok - eller tror du? 

Men man véd, at nede under jorden, i undergrunden, er der jordlag, som er meget vandrige, 

og alle de bakker du kan se, får kilderne til at springe på dalsiderne. 

Hr. Bille takkede dværgen ved at sætte ham på Billernes våbenskjold. Og det er ganske 

sandt! 

 

Hovstien 

Når du går ud af haven så kan du 

gå tilbage ad Hovstien…..Du kan 

se hvilke træer der er der (Tjørn, 

Hæg, Hyld,  busken Slåen….) og 

måske kan du se lærkerne, som 

pludselig dykker ned på 

kornmarken, eller Viben, der er 

ved vandhullerne….og lige foran 

dig hopper en hare….. 


