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Øster Hassing gamle kirkegård 
Føltvedvej 3, Øster Hassing, matrikel 81

borg Stiftstidende den 26. au-
gust 1955 lyder det: ”Da kirken 
[Øster Hassing gamle kirke] blev 
bygget, laa stedet centralt. I det 
fjortende aarhundrede var der 
ikke noget, der hed Øster Has-
sing. Kirkegængerne kom fra 
en lille landsby længere mod 
vest [skal være nord], der hed 
Aslund. Som tiden gik, forfaldt 
gaardene i Aslund, og til sidst 
blev de alle slaaet sammen til 
herregaarden Øster Aslund.”. 

Nu har Øster Aslund aldrig 
været en herregård, men det 
er den almindelige antagelse, 
at der har været et lille bysam-
fund, i form af en samling af 
gårde og huse, ved Øster As-
lund, som siden forfaldt, sand- Side 1 af 4 
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synligvis omkring år 1350, hvor 
pesten hærgede i Vendsyssel 
med en sådan styrke, at lands-
byer, gårde og huse kom til at 
ligge øde hen. Så måske lå kir-
ken på det mest praktiske sted, 
da den blev bygget, eller da 
dens eventuelle forgænger, i 
form af en trækirke, blev byg-
get. Ser man på den gamle kir-
kegårds indgangslåger er den 
største indgangslåge placeret i 
kirkedigets nordlige del, vendt 
mod bl.a. Øster Aslund, men 

Adressen Føltved 3 eksisterer 
ikke, men det er alligevel den 
adresse, der bedst betegner 
beliggenheden af Øster Hassing 
gamle kirkegård, som ligger et 
stykke vej vest for byen Øster 
Hassing. På dette sted blev den 
første stenkirke i Øster Hassing 
bygget, og det var formodent-
lig i Erik Menveds regeringstid, 
altså mellem 1286 og 1319. Der 
kan godt have været en træ -
kirke som forgænger for denne 
stenkirke.  

Normalt placerede man kir-
kerne tæt ved sognebyen, aller- 
helst midt i byen, så kirkens 
placering har været kilde til 
forundring og grobund for anta-
gelser. I en avisartikel fra Aal-

Hals 
Arkiv

Den oprindelige 
Øster Hassing 
Kirke lå vest for 
den lille landsby 
Øster Hassing, 
nær Skindbjerg, 
Aslund og Følt-
ved-gårdene og 
med veje til 
Gandrup, Gåser 
og Holtet. 
Udsnit af origi-

nalkort fra 1786 
med målingerne 
til Videnskaber-
nes Selskabs 
Kort, der udkom 
i 1791 med 
færre detaljer 
end dette kort.  
Kort: 
Forfatterens arkiv.

Øverst til højre: Udsnittet af  
matrikelkortet for Øster Hassing 
By, 1812-1862, viser grundplanen af 
den nu nedrevne kirke med våben-
hus mod nord, kor mod øst og mu-
ligvis et bredt tårn mod vest.
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også imod flere af sognets 
andre større gårde, og man ser 
den mindre kirkegårdslåge i 
kirkedigets østlige del, vendt 
mod nutidens by Øster Hassing, 
men også mod de sydligere 
byer i sognet, Gandrup, Holtet 
og Gåser. 

Den gamle Øster Hassing 
kirke led som mange andre kir-
ker under manglende vedlige-
holdelse, og den forfaldt 
gennem mange år og endte 
med at blive nedbrudt i 1880. 
Samme år bliver den nuværen -
de Øster Hassing kirke opført. 
Tilbage er nu kirkegården, ind-
hegnet af et kampestensdige. 
Tomten efter den gamle kirke 
er markeret med hække. 

Hals Arkiv

Øster Hassing 
kirketomt et 
markeren med 
lave hække, 
som nogenlunde 
viser kirkens 
oprindelige 
størrelse.  
Foto: 
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15970.

Selv om den nye 
kirke og kirke-
gård blev ind-
viet i 1880 er 
flere blevet 
gravsat på den 
gamle kirkegård, 
den sidste i 2001.   
Foto: 
Ove Jakobsen, 
Hals Arkiv, B15971.

Fortsættes næste side

Øverst den store indgangslåge til den gamle Øster Hassing Kirke i det nord- 
lige kirkegårdsdige, der vender mod Øster Aslund, Ryborg og andre store 
gårde. Nederst den mindre låge i det østlige kirkegårdsdige vender, der  
mod Øster Hassing og vejen til sognets sydlige byer, Gandrup, Holtet og 
Gåser.                                       Foto: Ove Jakobsen, Hals Arkiv, B15973 og B15974.
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Teksten på stenen fra 1774 blev i 
1943 afskrevet af Oluf Olsen, ejer 
af “Kirkegaard” som er nabo til 
Øster Hassing Gamle kirkegård:  
HERUNDER HVILER NU TO SALIGE 
MENNESKER SOM BODE I SCKROLDE 
43 AAR OG VAR I VESTER NEISI HOS 
DERES DATER OG SVOGER 6 ÅR 
DERIS FØDSELS ÅR VAR  
MANDENS 1699 NIELS ANDERS SØN 
SOM VAR BARNEFØD I ØSTER LAEN 
AF ÆRLIGE FORÆLDRE 
KONEN ELIN IBS DATTER ER FØD VED 
STARBED AF ÆRLIG FORELDRE 1692 
OG DØDE 1773 
MANDEN DØDE 1774 
GUD GIVE DIG OSTANDELSE  
Uden om rammen står  
FRØGT EI FOR GRAVEN MEN GAK UD 
FRA VERDENS MEGEN IAMMER 
OM ORME GNAVE SKAL DIT HUS 
UD I DIT SOVKAMMER 
DU SKAL OPRESSES UDEN MEEN 
NAAR IESUS OBENBARES 
OG DINE LEMER HVEROG EEN 
VED HANEM SKAL FORKLARES 
FAR VERDEN VIL JEG DIG SIGE 
KOM SØDE HIMMERRIGE  
EID  NAS 
- som er forbogstaverne i navnene 
Elin Ibs Datter og Niels Anders Søn  
Foto: 
Ove Jakobsen, Hals Arkiv, B15976.

Hals Arkiv
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Den gamle Øster Hassing Kirke blev revet ned 
en halv snes år før Nationalmuseet kom for 
at beskrive og opmåle kirken, så vi ved ikke 
hvordan den ca. 15x7 m lille gotiske kirke må 
have set ud omkring 1870.  

Derimod udførte billedkunstneren Erik 
Nørgaard i 1966 denne tegning, baseret på de 
beskrivelser han i sin barndom og ungdom 
havde fået af ældre mennesker på egnen, 

som kunne huske hvordan kirken havde taget 
sig ud i landskabet. En lille kullet kirke med 
klokkestabel mod nord. 

Erik Nørgaard blev født i Øster Hassing i 
1920, hvor hans far Johannes Nørgaard var 
førstelærer på Øster Hassing Skole fra 1908 
til 1946. 

Den originale tegning findes i Øster Hassing 
Kirkes arkiv.



For yderligere oplysninger 
om Øster Hassing såvel gamle 
som nye kirke henvises til 
bogen: 
Nielsen, Henrik Gjøde:  
Øster Hassing Kirke 
1880 – 29. august – 2005.  
Udgivet 2005.

Den gamle Øster Hassing 
kirke blev solgt til Søren Svend-
sen på Sønderhaven (Hølundvej 
20), og man kan den dag i dag 
stadig finde rester af den 
gamle kirke på Sønderhaven. 

Som adkomsthaver, dvs. ejer, 
af matr. nr. 81 står i matriklen 
”Ø. Hassing Kirkeplads og Kir-
kegaard”. 
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Et af de mange 
familiegrav- 
steder på den  
fredfyldte  
ødekirkegård.   
Foto: 
Ove Jakobsen,  
Hals Arkiv, B15997.

Maleriet herunder skal efter si-
gende forestille den nedrevne Øster 
Hassing Kirke set fra nord mod syd. 
Til venstre ses taget af ejendom-
men Kirkegaard på Føltvej 1. 

Billedet blev vist og affotografe-
ret på et arrangement for indsam-
ling af gamle billeder fra Øster 
Hassing i 2014.  

Kunstneren er ukendt og maleriet 
er sandsynligvis udført i midten af 
1900-tallet. 
Foto: Hals Arkiv, B15978

Udgivet af Hals Arkiv, Aalborgvej 325, 9362 Gandrup, på www.halsarkiv.dk


