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BEtEgnElSE (nAVn på BEByggEt Struktur)

1. DominErEnDE træk 2. BEByggElSESmønStEr 3. uDSnit og DElE 

rEgiStrEringSDAto rEgiStrAtor foto 1

kort over bebygget struktur

fx: tErrænformEr / rumDEfinErEnDE ElEmEntEr / HomogEnE forløB / grænSEr / fikSpunktEr / kig
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ydby-tvolm målebordsblade 1:25.000
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topografisk undersøgelse

fx: topogrAfiSkE forHolD / StrukturErEnDE lAnDSkABStræk og ArEAlAnVEnDElSE / Byprofil-SilHuEt / grænSE mEllEm Byrum og lAnD / grænSE til VAnD /
infrAStruktur og tEkniSkE Anlæg

overordnet landskabelig placering

landskabet i thy er inddelt i 4 landskabelige hovedområder:
1. nordsølandet mod vestkysten, 2. fjordlandet mod fjordkysten, 3. Agerlandet i midten og 4.
Bybåndet mellem thisted og Hanstholm.

ydby-tvolm ligger i den sydlige del af thy i det såkaldte fjordland. Jorderne er overvejende lerede 
og frugtbare, men trods beliggenheden i fjordlandet fornemmes nærheden til kysten ikke.

kilde: thisted kommune - planstrategi
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ydby-tvolm 1:100000 med markering af vådområder og plantager

ydby-tvolm ligger højt i landskabet i et terræn, der som hovedregel er mest jævnt bakket. 
Dog skal det særprægede bakkede landskab, der ligger umiddelbart øst for byen – tvolm skov (i 
daglig tale kaldet ydby skov) – fremhæves også for sit utal af gravhøje. 
i øvrigt er egnen bemærkelsesværdig, hvor vanderosionen har skabt en række smukke dalkløfter.

længere mod vest ligger det lave Brokær, der var et tidligere stenaldersund. 

langs Skibsted fjord findes også marint forland og af samme oprindelse er den udtørrede og 
opdyrkede Sindrup Vejle. Jorderne er overalt overvejende lerede og frugtbare. 

ydby- tvolm er et godt eksempel på en såkalde dobbeltby.  En oprindelig landsby tvolm, der 
er placeret med en optimal udnyttelse af landskabets naturlige resourcer og en tilkommen  
jernbanelinieføring, der stiller tekniske krav til landskabets jævnhed. 
i forbindelse med denne etableres en ny stationby,  ydby, hvor en særlig hensyntagen til de 
landskabelige ressourcer spiller en mindre rolle.

fra den langstrakte ydby-tvolm er der flere steder en særdeles storslået udsigt over det smukke 
landskab og limfjorden mod syd.
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Ydby-Tvolm 1:10.000 topogra�sk undersøgelse
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Skovtræer

Udsigt

i ydby-tvolms langstrakte bebyggelse udnyttes landskabet på forskellig vis, da 
årsagerne til bebyggelsens udvikling har haft vidt forskellige forudsætninger. 

i tvolm mod sydøst, som er den oprindelige landsby, ligger bebyggelsen i en 
slynget formation i kanten af morænebakkerne, idet gårdene således udnytter 
landskabets ressourcer optimalt, idet gårdene ligger i læ af bakkerne i nord på en 
sydvendt skråning med en vid om åben adgang til ager- og engarealerne mod 
syd.

omkring stationen i nordvest har det primære sigte været, at få linieføringen til 
at forløbe så jævnt som muligt. Etableringen af forbindelsen har her været det 
afgørende og den nye bebyggelse omkring stationen har underordnet sig dette.

Station og landsby bindes sammen af ydbyvej, som i en lige linie skærer sig tværs 
igennem terrænet uden andet hensyn end at skabe den korteste forbindelse 
mellem de to bydele via den allerede eksisterende landevej.

Dette træk har dog en vis dramatik, idet man fra stationen kører ned i et dybt 
hul for igen at stige op med en smuk udsigt til ydby kirke, der ligger åbent i 
landskabet på den sydlige side af ydbyvej. 
terrænspringen giver et glimrende overblik over den langstrakte by.

SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier / 04
Bebyggede strukturer



SAVE registrering - kodeliste

1. fra ydbyvej er der mange imponerende kig og udsigter over det svagt bølgende og 
faldende terræn mod syd

2. ydby kirke ligger åbent i landskabet  midt mellem tvolm og ydby station og hertil er der 
fra både stationsbyen og landsbyen mange smukke kig. 
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3. De store gårde i tvolm ligger i læ af tvolm Skov og bakkerne mod nordøst.

4. gårdenes landskabelige placering i læ på en sydvendt skråning mod de store åbne 
engarealer fremgår tydeligt.
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5. ydbyvejs landskabelige placering på tværs af terrænnets koter giver en vis dramatik i 
gadebilledet.

6. Jernbanens placering på det jævne terræn giver nogen fantastiske lange kig gennem 
landskabet.
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Historisk analyse

fx: HiStoriSk ByplAn / mAtrikElStruktur / ByuDViklingSområDEr / funktionEllE ByområDEr / gADE- og VEJStruktur / BygningSHiStoriE / ByrumSEnHEDEr /
funktionEllE SAmmEnHængE

ydby-tvolm - original 2 kort fra 1860

Bebyggelsen i ydby-tvolm er sparsom, men der tegnes sig alligevel et klart mønster af gårdene, 
der ligger i en spredt formation langs Brendgårdsvej i læ af bakkerne mod nord ud til det 
faldende terræn mod syd.

ydby kirke ligger for sig selv lidt nordligere i et højere terræn.

Hovedvejen er den nordsyd gående oddesundvej
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Der er sket en fortætning langs oddesundvej med skole kro og mølle til samt et 
jordmoderhus ved kirken. mod nordvest ses nu  jernbanen og stationen ydby med kro.

En bebyggelse omkring stationen er blevet etableret og bebyggelsen har yderligere udvidet 
sig langs ydbyvej mod kirken, hvor et bageri og et missionshus er kommet til.
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ydby-tvolm generalstabens målebordsblade 1882-99

ydby-tvolm målebordsblade 1928-40
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ydby-tvolm målebordsblade 1983-97
Stationen har overlevet og efterhånden er de to byer vokset sammen med kirken som bindeled. 
man  kan se hvor strukturerne brydes ved kirken. Vejsystemet er udbygget men intakt. Bebyggelsen 
er øget omkring tvolm Skov og en skole er etablere overfor kirken.

tvolm er kendt i 1457 som twollm og i 1512 som twolom. landsbyen blev udskiftet i 1797. 
landsbyen kan karakteriseres som en slynget vejby, en type der er almindelig i det meste af landet. 
Den slyngede vejby udviser en overordentlig stor tilpasning til lokale terrænforhold, som netop ses 
her ved at byen følger morænelandskabets konturer, udnytter bakkernes læ og placerer sig med let 
adgang til de åbne ager og engarealer.

ydby Stationsby er opstået omkring tidspunktet for åbningen af banestrækningen Struer -thisted 
(1882). Der herskede ingen tvivl om at jernbanen skulle føres gennem ydby som var den første by 
i Sydthy og Hurup blev den næste. Der er heller ingen tvivl om at jernbanen thisted-Struer med 
station i ydby har været og er særdeles vigtig for byens udvikling.

i 1871 blev Boddum-ydby sparekasse oprettet. i 1898 blev et missionshus opført og i 1914 et 
forsamlingshus og feriekoloni. Byen havde mølleri, teglværk, fabrikken nofå, der producerede 
bageriovne, mørtelværk, jernbanestation, kommunekontor, postkontor
1955 blev der oprettet centralskole og sognebibliotek. 

tvolm skov var en plantage, der blev doneret til byen af et rigt bysbarn, der ønskede at give noget 
til sin fødeby. i tvolm skov ligger Cirkusgård, som var vinterhi for Cirkus miehe, og øst for gården 
ligger cirkusfamiliens gravmausoleum. i tvolm Skov og i Dover plantage findes et anseeligt antal 
oldtidhøje

i ydby-tvolm er der i dag et teglværk og andre småindustrier samt en friskole og sportspladser. 
Byen består af to dele – ydby, som har udviklet sig til en stationsby med handelsliv og landsbyen 
tvolm. Byen har en aktiv borgerforening. 
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ydby kirke er en romansk granitkvadrebygning, der består af kor og skib med sengotiske tilføjelser 
- våbenhus og vesttårn. tårnet er fra omkring 1500 og er bygget op af kvadre forneden og 
munkesten foroven, der er blevet hviskalkede. kirken brændte 1742 uden at det tog afgørende 
skade på bygningerne. inventaret måtte dog fornys.
på kirkegården, hvis nyere murede portal med køre- og ganglåge, der efterligner den oprindelige 
fra gotisk tid, ligger der en anseelig oldtidshøj.
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ydby station 1916

lokomotiv foran jubilæumstoget 1882-2007
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parti fra ydby, set fra øst mod banen.

ydby stationsby 1882

Bageriet i ydby overfor kirken
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købmand i ydby, der ligger ud til oddesundvej

ydby kirke 1910 set fra tvolm

ydby kro ved oddesundvej med kirken i baggrunden1900
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kirkegård i ydby, der ligger ud til oddesundvej. gården er i dag ret forfalden.

købmandsgård i tvolm Brendgårdsvej. Bakkerne og 
skoven anes i baggrunden.

ydby 1928. landevjen fra syd, til venstre på billedet ydby kirke, til højre den 
gl. kro. oplyst af fru mardahl, Boddum 1982. 
fotograf Aage pedersen. reg 3.1.2009 på Vangsaa Arkiv.
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Arkitektonisk iagttagelse - skitsering

fx: målforHolD / rumligE rElAtionEr / åBningEr / StigningEr / grænSEr / rEtningEr / BEByggElSESElEmEntEr  / BElægningEr / BElySning

Ydby-Tvolm 1:10.000 arkitektonisk iagttagelse
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Dominerende træk /Hovedstruktur

Det mest karakteristiske træk ved ydby-tvolm er den langstraskte by, 
der i yderpunkterne understreges af Stationen og jernbanen i nordvest 
og landsbyen tvolm og de få tilbageblevne store gårde i sydøst. 
mellem disse strukturer har bebyggelsen udviklet sig langs den lange 
lige ydbyvej, der afsluttes af den smukke ydby kirke som det midterste 
omdrejningspunkt mellem de forskellige strukturer.
Stationsbyen ydby og landsbyen tvolm er i dag ganske sammenbygget. 
Bebyggelsen i den sammenvoksede by er overvejende placeret lige ud 
til vejforløbene og skaber således en tæt om kompakt enhed med en 
særlig rumskabende karakter.  
i den kompakte bebyggelse er der flere klart definerede åbninger, som 
giver enestående udsigter over det åbne land mod syd.

Som dominerende enkeltbygner kan nævnes kirken, som på grund 
af sin markante åbne beliggenhed, kan ses fra stort set hele byen og 
teglværket som via sin volumen adskiller sig fra den øvrige bebyggelse.
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1. og 2. ydby kirkes markante landskabelige placering omgivet af bare marker mod syd og vest gør 
den til et markant element i ydby-tvolm. Den ses både i imponerende åbne kig og imellem den lave 
bebyggelse.

3. og 4. De store gårde ligger primært ud til den nu meget befærdede oddesundvej og vidner om 
den gamle landsbystruktur i læ af skoven og bakkerne. gårdenes volumen står i kontrast til den lave 
og tætte bebyggelse langs ydbyvej, hvorfra der er en flot udsigt til disse store bygninger.

5. og 6. teglværket ligger ved jernbanen i ydby-tvolms udkant. Det er et stort anlæg, men det 
er gemt godt ad vejen og kun produkterne og den lange skorsten røber dets tilstedeværelse i 
bybilledet.
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Bebyggelsesmønstre
Bebyggelsen i ydby-tvolm fremstår på den ene side som en sammenbygget skalamæssig enhed 
med en vis variation i alder og udtryk.  på den anden side kan man også adskille mønsteret i dels 
bebyggelsen i tvolm, der ligger omkring et slynget vejforløb, og dels i bebyggelsen i ydby stationsby, 
der ligger omkring stationen og langs den lange lige ydbyvej. Adskillelsen af bebyggelserne 
understreget stærkt af den befærdede oddesundvej, der afskærer disse to miljøer. 

7. Bebyggelsen langs småvejene i tvolm 
ligger tæt sammenklumpet mellem en frodig 
beplantning.

8. flere gamle længehuse krydrer dette lille 
miljø, der varierer mellem kompakthed og 
åbenhed.

9. længst mod øst præges bebyggelsen 
af nyer huse, der ligger mere spredt og 
nærmest får en åben og haveagtig karakter.

10. omkring krydset ydbyvej og oddesundvej 
ligger husene tæt og karakteren er mere 
“urban”. flere ældre huse præger stedet.

11. Bebyggelsens langs ydbyvej i nord har 
en anden karakter. Det er stationsbyens 
bebyggelse der her kommer til udtryk

12. mellem stationen og kirken er der sket en 
gradvis udvidelse af byen. Her ses også nyere 
huse, der adskiller sig i arkitektonisk stil
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udsnit og dele

13. ydby station er en fin lille og velholdt 
rødstensbygning fra jernbanens anlæggelse. 

14. Jernbanen er et vigtigt element i ydby-
tvolm, som sikrer en nem kommunikation 
med de størrer byer.

15. Cirkusgården har en vis attraktion 
for området. gården fungerede som 
vinterkvarter for Cirkus miehe

16. i haven bag cirkusgården ligger et 
mausolæum for miehe familien, der påtænkes 
en reataurering.

17. tvolm skov med store bøgetræer blev 
givet til byen af et rigt bysbarn og er et aktiv 
for byen og et yndet udflugtsmål.

18. langdysser i Dover plantage 
i tvolm Skov og Dover plantage er der et væld 
af oltidshøje. 
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Ydby-Tvolm 1:10.000 Fotostandpunkter
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kilder:
trap Danmark 1961
Vigge Hansen: “Danmarks bebyggelsesgeografi”
Curt von Jessen: “landhuset”
frits Hastrup: “Danske landsbytyper”
Christian morsing ydby Station: http://www.cm1.dk/ydby%20Station.html
thisted museum ´s billedsamling
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Samlet vurdering

fx: SAmSpil mEllEm topogrAfi og BEByggElSESStruktur / fikSpunktEr / HomogEnE forløB / rumligt ArtikulErEDE BruD og forSkEllE / HiStoriSkE StrukturEr 
og BygningEr / SAmmEnHæng mEllEm HiStoriSkE lAg / ArkitEktoniSkE kVAlitEtEr

ydby-tvolm ligger i et  jævnt bakket landskab med frugtbare og lerede jorde. mod øst ligger tvolm 
Skov med særprægede bakkeformationer og et væld af oldtidsminder.

ydby-tvolm er et fint eksempel på en såkaldt dobbeltby. Den består af en oprindelig lille landsby, 
der ligger i sit eget slyngede mønster, idet den udnytter landskabets ressourcer optimalt, og en 
tilkommen stationsby, der har lagt sig, hvor landskabet har været mest jævnt. med tiden er disse to 
strukturer vokset sammen via i en lang lige streng (ydbyvej)

kirken ligger smukt placeret i landsbyens udkant mod vest og virker som et bindeled mellem de to 
bystrukturer.

Bebyggelsen i ydby-tvolm virker som helhed homogen og sammenhængende i skala og tæthed, 
men kan adskilles i alder og i de to beskrevne mønstre. 

i alder hænger bebyggelsen lige omkring kirken nok mere sammen med tvolm, men bebyggelserne 
adskilles kraftigt af den befærdede 
oddesundvej, så man fornemmer at skellet mellem de to strukturer er her.
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Gammelkrogård

Brændgård

Kirkegaard

Station

Købmand

Kig til jernbanen
på det jævne terræn

Trods udvidelse er
vejstrukturen helt
genkendelig

Tvolm skov

Cirkusgård

Brendgårdsvej

Friskole

Ydby kirke ligger
frit og højt i landskabet
med en storslået udsigt

Husene, der ligger tæt ud til vejen
har en klar rumskabende virkning
med befriende store åbne udsigter
til landskabet mod syd 

Tæt koncentration
omkring stationen

Kig til byens
afslutning

Ydby-Tvolm 1:10.000 Samlet vurdering

Oddesundvej skærer
den tætte bebyggelse 
omkring krydset over

Et væld af oldtidshøje
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Bebyggede strukturer

Sårbarhed

fx: forfAlD / ænDring Af ArkitEktur og ByggESkik / ByuDVikling / VEJE og tEkniSkE Anlæg / StørrE proDuktionSAnlæg / tErrænænDringEr / tilplAntning-tilgroning /
BEByggElSESHøJDEr og DimEnSionEr

ydby-tvolm vil miste en del af sin fortælleværdi, hvis de store gårde, der ligger på kanten af 
morænebakkerne bliver nedrevet

for til stadighed at kunne fornemme landskabets kvaliteter er det vigtigt at udsigterne fra byen 
ikke sløres. 

ydby Stations fortsatte eksistens er yderst vigtigt for byen overlevelse, da den skaber en vigtig 
kontakt til de større bysamfund.

Det er afgørende at der ikke nedlægges noget af den service, der findes i byen.

Den unikke struktur i de to bebyggelsesmønstre bør ikke sløres af ny bebyggelse, der ikke 
respekterer disse.

kirkens unikke åbne placering med den vide udsigt til landsbyen og de mange kig til kirken må ikke 
sløres.

oddesundvejs bredde og trafik er en delvis gene for for byens samlede helhed.

forfalden gård - uheldigt træk

udsigt fra kirken til tvolm er vigtig oddesundvej adskiller bebyggelserne

ydby station er vigtig for byen
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Bebyggede strukturer

Anbefalinger

fx: konkrEtE AnBEfAlingEr til forBEDring Af BygningEr, StrukturEr og Byrum / rEStAurEring / omDAnnElSE / uDpEgning Af kulturmilJø / BEVArEnDE lokAlplAn / 
EtABlEring Af BEVAringSforEning-lAnDSByråD / formiDling og offEntlig ADgAng / frEDning











































   







 


























Ydby-Tvolm 1:10.000 Anbefalinger

Ydbyvej
Kløvenhøjvej
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Hans Bakgaardsvej

Teglværk

Trapgård

Spanggård

Gammelkrogård

Kirkegaard

Station

Købmand

Cirkusgård

Forsamlingshus

Friskole

Brendgårdsvej

Brændgård

Ydby Kirkes
åbne placering
vigtig Tvolm Skov

Fastholde jernbanen
og Ydby stationsbygning

Ved udbygning fastholdes den tætte 
bebyggelselangs vejsystemerne

Fastholde udsigter
fra byen

Bevare de store gårde

Tiltag i forhold til
Oddesundvej ved
krydset

Der kan anbefales en bevarende lokalplan for byens helhed for at sikre byens værdier:

- bevare de store gårde i tvolm

- fastholde udsigter til det åbne land for at fornemme byen landskabelige placering ved at den 
sydlige side af ydbyvej mellem trapgård og ydby kirke friholdes for bebyggelse.

- bevare ydby stationsbygning og jernbaneforbindelsen

- at sikre at byens strukturer fastholdes og respekteres ved udbygning

- at bevare kirkens unikke åbne landskabeligeplacering, 

- at der kunne foretages en trafiksanering omkring oddesundvej for at binde byen bedre sammen

Envidere er det vigtigt for byens fremtid, at erhvervene i byen fastholdes


