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huse i sognet, for ellers vil sog
net sygne hen. Landbruget bru
ger jo ikke så mange folk mere 
nu de er mekaniserede, og indu
stri er der jo ikke noget af, men 
sognet er jo et af de kønneste af 
de otte sogne, og hvis der boede 
flere folk i sognet, kunne de for
skellige faciliteter bevares for 
fremtiden. Når jeg af og til ta
ger ned på kirkegården, hvor 
mine forældre, søskende og min 
hustru ligger begravet, og hvor 
der også er plads til mig, mindes 
jeg alle de mennesker som boe
de i husene dengang, og som nu 
er borte.

Og hvad med fremtiden. . .
a f  arkitekt Klaus Vedel

Sdr. Stenderup hører til blandt 
de mere karakteristiske lands
byer i Kolding Kommune.

Byen har indtil i år, 1975, væ
ret placeret i landzone og har 
derfor ikke haft nogen egentlig 
byudvikling.

Borgerne i Sdr. Stenderup 
har ønsket en vis udvikling, og 
Kolding Kommune har nu ud
arbejdet en partiel-dispositions- 
plan samt en byplanvedtægt, 
som angiver retningslinier for 
den eksisterende og fremtidige 
bebyggelse.

Landsbyen som et funktions
fællesskab eksisterer ikke idag. 
De fleste arbejdspladser findes 
uden for i de store byer. Dette 
gælder også Sdr. Stenderup, men 
det er kommunens målsætning 
at stimulere det eksisterende 
service-niveau, bl. a. ved at der 
gives tilladelse til opførelse af 
ca. 5 huse årligt. Men derved vil 
Sdr. Stenderup også kunne blive 
en forstad til Kolding by, på 
samme måde som Bramdrup- 
dam, Sdr. Bjært og Vonsild. 
Denne konsekvens kan ikke væ

re ønskelig, og det nødvendig
gør derfor en rolig og styret ud
vikling.

Sdr. Stenderup er den eneste 
landsby i Kolding kommune, 
som ikke er »ødelagt«. Den kan 
være en alternativ byform, en 
modvægt til de øvrige traditio
nelle parcelhuskvarterer, som 
mange finder kedsommelige i 
deres pænhed og mangel på an
dre funktioner end »at bo«.

Den romantiske tendens i ti
den er netop affødt af den ren
dyrkede funktionalisme. Man 
opsøger de mindre byer og be
undrer de trange gader, de 
smukke og opfindsomme have
anlæg, den karakterfulde bebyg
gelse eller de pyntelige huse. 
Disse tendenser viser, at der er 
et behov for at udforme bolig
miljøet anderledes, end man har 
gjort i den sidste menneskealder.

Tilbage til Sdr. Stenderup. 
Fhv. sognerådsformand F. L. 
Hansen har i 1933—34 skrevet 
en »Hjemstavnsbog«, som for
tæller om Sdr. Stenderups histo
rie. Oprindelsen til byens navn

går helt tilbage til år 800, da den 
hed Stenthorp eller Stendorp. 
Byen har set noget anderledes 
ud, end den gør idag. Smeden 
stak i 1807 ild på Stenderup- 
gård, som desværre nu er nedre
vet og ilden bredte sig hurtigt 
med vinden og lagde hele den 
sydlige halvdel af Sdr. Stende
rup i aske. Det er årsagen til, at 
byen langs landevejen mere lig
ner en stationsby. Derimod vid
ner den nordlige del »Stenholt« 
om, hvorledes landsbyen har ta
get sig ud før branden. Om den
ne bydel skriver F. L. Hansen 
følgende:

»Stenholt, har til Dato beva
ret Præget af ægte, gammel 
Landsbyidyl. Her er Bindings
værket i Bygningsstilen endnu 
det fremherskende, og hvis det 
var muligt, burde denne Bydel 
fredes i samme Skikkelse ud i 
Fremtiden, saaledes at Vejregu
leringer og Opklistring af mo
derne Cementkasser til Boliger 
helt blev forbudt for derved at 
bevare denne sjældne Idyl af 
gammel Landsbyskønhed for Ef
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terslægten. Kom igennem Sten- 
holt en Foraarsdag, naar Hegn 
og Frugthaver staar i deres fej- 
reste Blomsterpragt, eller kom 
en Dag hen i Højsommeren, 
hvor de velholdte Huse og Ha
ver fryder Øjet ved deres sam
stemte Helhed, ja, selv en Sen
høstdag, naar de stærke Farver 
fra den svindende Sommer blus
ser omkring Bindingsværksgavle 
og Tavl, kan det være en Ople
velse for den, der har Øjet op
ladt herfor. Det, der bl. a. gør 
Stenholt saa interessant, er de 
vekslende Højdeforhold, hvor-

paa Husene er byggede, Bydelen 
er lagt i en Slugt, hvorigennem 
en Bæk snor sig. I gamle Dage, 
da Landsbyerne formede sig, har 
vore Forfædre i mange Tilfælde 
netop lagt deres Boliger i en saa- 
dan Terrænfold, her var Læ for 
de barske Vinde og i Reglen let 
Adgang til Vand. Færdes man 
ad de smalle, bugtede Veje igen
nem Stenholt, har man de mest 
vekslende Udsyn, hist kigger 
man fra oven ned over Skor
stene og mossede Straatage, og 
her ser man højt oppe Huse 
og Smaagaarde indrammede

af Haver og levende Hegn«. 
Det er ikke tanken, at Sdr.

Stenderup skal betragtes som et 
frilandsmuseum. Byen er en le
vende organisme og må natur
ligvis kunne tilpasse sig tidens 
krav. Men det er rigtigt, at der 
værnes om de værdier, landsby
en repræsenterer. Det er det by
planvedtægten tilstræber, den er 
dog kun et groft redskab, og 
hensigten med vedtægten kan 
kun gennemføres i et fortsat 
samarbejde mellem Sdr. Sten- 
derups borgere og myndigheder
ne i storkommunen.
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