
Beskrivelse af kulturmijø   
339 - 2 Husmandsbebyggelsen Kolonihuse  
Beskrivelse Området rummer to forskellige husmandsbebyggelser, vestligst det egentlige Kolonihuse med knap 

20 huse, oprettet af det nærliggende gods, Vognserup, og godset Løvenborg i forbindelse med 
udskiftningen i 1790’erne for at sikre arbejdskraft til godserne. Til husene, hvoraf mange er i 
bindingsværk, hørte 3 tdr. land jord. Et er nylig udskiftet med et moderne (husmandshus) i røde 
sten. Mod øst en statshusmandsbebyggelse fra 1923 med noget større brug, udstykket fra 
Vognserup ved lensafløsningen og bebygget med huse i "Bedre Byggeskik" i 1920-erne. 

Bærende 
elementer 

- de små, relativt tætliggende husmandsbrug i den vestlige del med bygninger i forskellige 
udførelser, fra de oprindelige bindingsværkshuse til helt moderne bygninger  
- de større husmandsbrug i den østlige del, placeret regelmæssigt på arealet og langs vejene med 
bygninger overvejende i "Bedre Byggeskik" med hækomgærdede haver 

Eksist. 
bevaringtiltag 

Tilplantning og fjernelse af skel og andre markstrukturer 

Trusler/sårbarhed - nedlæggelse, nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved huse og husmandsbrug, der ikke 
harmonerer med den eksisterende bebyggelse 
- nedlæggelse af hække og haver samt fældning af ældre træer ved "Bedre Byggeskik"-brugene 
- tilgroning og tilplantning af agerjorden 

 
 

 

 

Foto: Kort: De sorte 
tal på kortet viser 
numre på fotografierne 
og hvor fotografierne 
er taget fra. 
Stort billede  

 

Foto: 1.Et af de få 
tilbageværende 
husmandshuse i 
bindingsværk i den 
ældste del af 
Kolonihuse (på 
østsiden af Kundby 
Koloni) fra omkring 
1790, fra sydvest 
Stort billede  

 



 

Foto: 2.Helt nyt 
"husmandshus" opført 
ved tomten af et af de 
oprindelige 
husmandssteder på 
østsiden af vejen 
Kundby Koloni, fra 
vest 
Stort billede  

 

Foto: 3.Lille 
husmandshus i 
bindingsværk midt i 
den gamle del af 
Kolonihuse, fra vest 
Stort billede  

 

Foto: 4.Et af de 
husmandssteder, der i 
1920-erne 
udstykkedes fra 
Vognserup og 
bebyggedes med huse 
i "Bedre Byggeskik". 
Stuehuset har fået 
moderne 
overfladebehandling, 
fra sydvest 
Stort billede  

 

Foto: 5.Karakteristiske 
Bedre Byggeskik-
gavle på et af de 
husmandssteder, der i 
1920-erne blev 
udstykket fra 
Vognserup i den 
østlige del af 
bebyggelsen, fra syd 
Stort billede  

 
 


