
Beskrivelse af kulturmijø   
315 - 3 Landsbyen Udby  
Beskrivelse Stor, tætbebygget kirkelandsby med en del stationsbyelementer. Der ligger stadig 5 af landsbyens 

gårde (20 gårde i 1682) langs landsbygaden. Byen rummer eller har rummet gode bygninger fra 
andelstiden (forsamlinghus 1897, brugsforening, korn- og foderstofforretning, andelsbageri, elværk) 
- de fleste med anden anvendelse i dag. Endvidere ligger centralt ved kirken skole og smedie, og 
der er mange huse i "Bedre Byggeskik"-stil, bl. a. præstegården. 

Bærende 
elementer 

- landsbyens struktur med gårdrække på begge sider af den lange nord-syd-gående bygade med 
det lille gadekær ca. midtvejs 
- de firelængede gårde 
- de solide bygninger til fællesfunktioner som forsamlingshus, elværk, alderdomshjem, mejeri  
- de fine større og mindre villaer fra først i 1900-årene og rækken af delvis sammenbyggede boliger 
vest for gadekæret 

Eksist. 
bevaringtiltag 

 

Trusler/sårbarhed - større ændringer i det gamle vejforløb 
- udtørring eller opfyldning af gadekær 
-nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved huse, gårde og funktionsbynginger, der ikke er i 
harmoni med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse 

 
 
 
 

 

 

 

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

 



 

Foto: 2.Præstegården umiddelbart vest for 
kirken, i "Bedre Byggeskik", fra syd 
Stort billede  

 

Foto: 1.Udby Kirke midt i byen med rødkalket 
tårn og våbenhus med hvide vinduesåbninger 
og blændinger, fra sydvest 
Stort billede  

 

Foto: 3.Det lille gadekær midt i landsbyen med 
den tidligere brugs og andelsmejeriets 
bygninger bagved, fra sydvest 
Stort billede  

 

Foto: 4.Det tidligere andelsmejeris gård og 
bygninger bag den tidligere brugs, fra vest 
Stort billede  



 

Foto: 5.Landsbyens tidligere elværk syd for 
gadekæret, fra sydvest 
Stort billede  

 

Foto: 6.Udby Forsamlingshus fra 1897 med 
pynteligt forhus med hovedindgang fra gaden, 
fra sydøst 
Stort billede  

 

Foto: 7.Forsamlingshusets facade med hvide 
pilastre og klassicistisk indgangsportal, fra øst 
Stort billede  

 

Foto: 8.Alderdomshjemmet fra 1934 i den 
sydlige del af byen, fra syd 
Stort billede  



 

Foto: 9.Villa i vejgaflen(Kisserupvej-
Løserupvej) nord for selve landsbyen, fra syd 
Stort billede  

 

Foto: 10.Den nordligste af de tilbageværende 
gårde på vestsiden af landsbygaden (Udbyvej), 
fra øst 
Stort billede  

 

Foto: 11.Bygaden gennem Udby med kirken 
som pejlemærke, derunder den meget uheldigt 
anbragte OK-tank, fra nord 
Stort billede  

 

Foto: 12.Herskabelig villa på hjørnet af 
hovedgaden og et lille stræde med fine små 
arbejderhuse, fra øst 
Stort billede  



 

Foto: 13.Den nordligste tilbageblevne gård på 
østsiden af bygaden, fra vest 
Stort billede  

 

Foto: 14.Den midterste , firelængede gård på 
østsiden af bygaden, fra sydvest 
Stort billede  

 

Foto: 15.Den sydligste af de tilbageværende 
gårde i byen, på hjørnet af Udbyvej og 
Staslundevej over for forsamlingshuset, fra 
nordvest 
Stort billede  

 

Foto: 16.Portåbning til gårdspladsen i den 
sydligste gård på østsiden, fra vest 
Stort billede  

 
 


