
hannes Exner. Alterudsmykningen består af et sengotisk 
krucifiks og 12 apostle fra et tidligere alter og et vævet ante-
pendium i stærke farver af væveren Grethe Balle. Kirkerum-
met har i øvrigt en del relieffer udført af billedhuggeren An-
ne Marie Carl-Nielsen, som er født i sognet.  
 
Stenderup Skov 
7. Skoven er en gammel bondeskov, som bønderne fældede 
efter udskiftningen. Tidligere boede her landarbejdere, som 
også arbejdede ved skovbruget. Desuden havde de sideer-
hverv med træskofabrikation af skovens materialer. 
 
Skibelund 
8. Badestrand med offentlig adgang og mulighed for dagca-
mping. I strandkanten kan man være heldig at finde rester 
fra stenalderbopladser. Fortsæt ad den flotte cykel- og gang-
sti over på diget 
 
Solkær Enge 
9. I løbet af sommeren 2004 blev de lave engarealer mellem 
Sdr. Stenderup og Lillebælt oversvømmet af havvand. Efter 
ca. 80 års inddæmning og tørlægning gennemførte Vejle Amt 
i samarbejde med lodsejerne landsdelens største naturgen-
opretningsprojekt. Da den gamle havbund blev tørlagt, be-
gyndte en biologisk proces i jorden. Bunden bestod af sand 
blandet med plantedele, og da der kom ilt til, begyndte plan-
teresterne at formulde. Det betød, at jorden sank sammen, 
så overfladen efter 80 år ligger 60 cm lavere end dengang 
afvandingen skete. Det skabte problemer i området og var 
medvirkende årsag til beslutningen om naturgenopretning. I 
alt udgør projektområdet 180 ha, heraf vil ca. 70 ha været 
oversvømmet til daglig.  
 
Skinkelsborg 
Ude i Solkær Enge er der nedenfor Lykkesgård og ca. halvan-
den km fra Lillebælt en forhøjning i terrænet, rester af vold-
stedet Skinkelsborg. Det er det største af fire voldsteder på 
Stenderuphalvøen og vist nok den eneste med bygninger af 
murværk. Omkring år 1400 sejlede man herfra i mindre både 
ud i Lillebælt og røvede handelsskibe fra hansestæderne 
 
Moshuse og Binderup Strand 
10. Stederne er i dag sommerhusområder, men der ligger 
stadig en stribe tidligere fiskerhuse langs stranden ved mos-
huse. På hele strækningen er der gode badeforhold. Binde-
rup Strand har blåt flag og her er alle faciliteter, bl.a. et ishus 
og cafeteria. 
Fiskeriet efter ål i Lillebælt tog et vældigt opsving i slutnin-
gen af 1800-tallet, bl.a. med åledrivkvaser, en skibstype, som 
på den tid blev indført fra Tyskland. I Sdr. Stenderup sogn var 
der i 1891 84 fiskere, i 1924 var tallet faldet til 28. Hjemturen 
går via Binderup Strandvej til Binderup, via Sdr. Bjert tilbage 
til Marina Syd. En smuk omvej går forbi Skamlingsbanken.  

 

Skamlingsbanken 
11. Skamlingsbanken er med sine 113 meter over havet Søn-
derjyllands højeste punkt. Herfra er der pragtfuld udsigt 
over hele egnen mellem Kolding og Christiansfeld. Der er 
også frit udsyn over Lillebælt til Fyn og mod vest langt ind 
over Sønderjylland. 
Skamlingsbanken er især kendt for de folkefester, der af-
holdtes i årende 1843-59 til støtte for den danske sag i Søn-
derjylland. På Højskamlingen står en 16 meter høj støtte 
lavet af 25 granitblokke til minde om den sags forkæmpere i 
Slesvig. Den blev rejst i 1863, men sprængt i luften af Preus-
serne i 1864 og rejst igen i 1866. Genrejsningen var mulig, 
fordi folk på egnen havde opsamlet og gemt stenene. Tæt 
ved støtten findes seks andre mindestøtter og en talerstol af 
kampsten. Et stykke nede af banken findes en mindelund 
med klokkestabel for de faldne fra den sønderjyske mod-
standsbevægelse under besættelsen. 
Der er opholds- og parkeringsplads, en udstilling om landska-
bet og Skamlingsbankens historie samt en restaurant. Siden 
1998 har der været arrangeret en operafest på Skamlings-
banken hvert år i august.  

Binderup 
12. Til højre for landevejen – på Binderup Villavej – opførte 
fire af Binderups gårdejere omkring 1920 hver deres af-
tægtsvilla. Den største fik navnet Påskehøj og en anden hed-
der Gratia. Det er statelige villaer med dertilhørende udbyg-
ninger og garager.  
 
Sdr. Bjert 
13. Sdr. Bjert afspejler en traditionel blanding af landsby og 
stationsby med enkelte nyere parcelhuskvarterer. Før 1900 
bestod Sdr. Bjert af den sædvanlige blanding af gårde, huse, 
kirke, præstegård, smedje, skole og kro med rejsestald. I 
1911 åbnede Kolding Sydbane og landsbyen udviklede sig til 
en stationsby mod syd med stationsbygning og langs hoved-
gaden Vesterløkke med købmand og brugsforening, hånd-
værksvirksomheder, fotoatelier mm. 
Den store Sdr. Bjert kirke er en romansk kirke fra ca. 1180 
bygget af kampesten med senere tilbygninger. Inventaret er 
rigt med krucifiks fra det 13. århundrede, prædikestol fra 
1607 og døbefont fra 1706. I koret ses i murværket to hove-
der forestillende Moses og Kristus.  
 

Stenderuphalvøen 
En del af den nationale cykelrute 5 ”Østkystruten”. 



Start 
1. Marina Syd med 500 bådpladser er den ene af Koldings to 
marinaer. De gule bygninger blev i 1983 flyttet fra nordhav-
nen som et projekt til bekæmpelse af arbejdsløshed. De gule 
stalde havde siden 1928 været anvendt til stalde for kreatu-
rer, som skulle udskibes til eksport. På grund af mund- og 
klovsyge i Tyskland skete eksport fra Jylland via Kolding ad 
søvejen. Kvægeksportøren Jens Holm blev byens rigeste 
mand og finansierede byens bibliotek via en fond.  
 
Vinger 
Billedhuggeren Erik Heides skulptur ”Vinger” består af tre 
rå granitsøjler, der bærer massive rustrøde vinger i stål. 
Den blev opstillet i 1983. Følg stien langs fjorden til Rebæk. 
I fjorden tæt ved sejlrenden ud for Rebæk fandt man i 1941 
en kogge, et handelsskib fra ca. 1190. I 2001 blev det hævet 
og befinder sig nu på magasin i Museet på Koldinghus og 
afventer konservering. Arkæologerne har kunnet afgøre, at 
det træ, som koggen blev bygget af, har vokset i denne del 
af Jylland. 

Rebæk 
2. I området findes en række skulpturer fra oldtiden, stenal-
derbopladser, fredede gravhøje ved gården Strårup og en 
dysse syd for vejen. Rebæk er i dag et attraktivt villakvarter 
og kun lidt er tilbage af de gamle fiskerhuse. 
 
Agtrup Vig 
3. Et geografisk interessant kystlandskab med fiskerleje og 
ældre fritidsmiljø, som hver på deres betingelser har udnyt-
tet miljøet i en fælles symbiose. Fra sidste halvdel af 1800-
tallet fiskedes med ålekvaser. Fiskeretten var knyttet til 
jorden og ejendommen. I området findes flere dalsænknin-
ger, hvor der løber hulveje, som skærer sig ud til kysten. For 
enden af hver hulvej ligger små samlede bebyggelser bestå-
ende af fiskerhuse, ældre sommerhuse og parcelhuse. 
Langs vandet blev bebyggelserne i gamle dage bundet sam-
men af en poststi i strandkanten. 
 
 

Stenderup halvøen 
Siden 1995 har Kolding Kommune arbejdet for en land-
skabsplan for Stenderup halvøen omhandlende i alt 8000 
ha, svarende til en tredjedel af kommunens samlede are-
al. Der er landbrug på 5600 ha og skov på i alt 1240 ha. 
Visionen er bl.a. at sikre en bæredygtig udvikling med et 
særligt hensyn til bevaring og forbedring af landskabs- og 
naturværdierne. Adgang til friluftsliv i naturen og eksiste-
rende og nye turistmål skal styrkes. Det skal ligeledes 
sikres, at erhvervsudøveren i primært landbrug, skovbrug 
og gartneri og byudvikling sker under hensynstagen til 
naturen og kulturlandskabet. Som et led i planen sker der 
blandt andet etablering af vådområdet Solkær Enge og 
en renovering af Løverodde-området. Landbrug er ken-
detegnet ved store fritliggende gårde med herskabelige 
omgivelser, i form af alleer, der sammen med diger og 
hegn angiver udskiftningsstrukturen. Gårdene har state-
lige avlsbygninger og stuehuse.  
 
Løverodde 
4. Badestrand med offentlig adgang, restaurant og bør-
nelegeplads, bådebro osv. Her var der tidligere anløbs-
sted med sommerpavillon når folk kom med færgen fra 
Kolding. Fra Løverodde ser man lige over på Skærbæk og 
Skærbækværkets store bygninger og skorstene. Stedet 
er et godt udgangspunkt for en lille rask vandretur. 
 
Nørreskov og Midtskov 
5. I skovene findes mange store fredede gravhøje og en-
kelte restaurerede dysseanlæg. Der findes også mange 
spor af jernalderbebyggelse og højryggede agre, f.eks. et 
ca. 1 ha stort areal ved Den gamle Skovridder gård i Midt-
skoven ved Stenderup Strand. Tæt herved ligger tre mid-
delalderlige voldsteder, Blidestang Bakke, Borgsted Bak-
ke og Voldsted. 
 
Sdr. Stenderup  
6. Følg cykelruteskiltningen ad Hyldvej, Hokvej og Sten-
holt ned gennem den gamle del af landsbyen. 
Landsbyens bebyggelse viser udviklingen i slutningen af 
1800-tallet og synliggør datidens forskelle i kontrasten 
mellem de store velbyggede gårde og kvarteret Stenholts 
små landarbejderhuse. 
En brand i 1807 lagde 21 gårde og 36 huse øde. Ved gen-
opførelsen flyttede ca. halvdelen deres gårde ud på mar-
kerne. Stenholt nord fra kirken undgik branden i 1807. De 
små huse er fra 1800-1850 og var tidligere beboet af 
landarbejdere, der arbejdede på de store gårde. Andels-
mejeriet, som nu er stærkt ombygget, er fra 1894. For-
samlingshuset og missionshuset er fra 1900. Elværket fra 
1910, nu bolig, fremtræder som en hel særlig bygning. 
Stationen, opført 1911, blev nedlagt i 1948. Kirkens æld-
ste dele, skib, kor og apis fra slutningen af 1100-tallet 
fremstår i granit i romansk stil. Det murede og pudsede 
tårn i sengotik er fra slutningen af 1400-tallet. Kirkens 
indre blev restaureret i 1997 af arkitekterne Inger og Jo-
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