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Aaby Kirke
Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, 
Aaby Sogn

Beliggenhed 
Aaby Kirke ligger i den nordøstlige ende af byen Aabybro i det syd-
vestlige Vendsyssel. Byen er placeret på vestranden af en bakkeø i et 
sandet morænelandskab, der er omgivet af flade, marine aflejringer 
(yoldia- og litorinaflader). Bakkeøen skyder kun ca. 10 meter op i ter-
rænet, men landskabets ellers flade karakter giver kirken en relativ 
høj placering i terrænet. Landskabet nord for kirken er et åbent land-
brugslandskab med mange grøfter og kun få læhegn. Til de andre si-
der er kirken omgivet af udpræget bymiljø.

Kirke og anlæg
Aaby Kirke består af romansk apsis, kor og skib med et sen-gotisk 
tårn og våbenhus. De romanske bygninger er opført i granitkvadre, 
mens tårn og våbenhus fremstår med hvidkalkede facader. Kapel-
let er fra 1600-tallet. Kirkegårdsanlægget omfatter en gammel kirke-
gård omkring kirken og en nyere kirkegård i umiddelbar tilknytning 
mod nord men lidt lavere i terræn. Begge kirkegårde er afgrænset af 
et stendige suppleret med en række træer, der understreger kirke-
gården som et lukket rum. Den nye kirkegård har karakter af en lund 
med spredte træer.

Aaby Kirke: Aaby Kirke er en flot kirke, der her ses fra nord fra den nye kirkegård.

Kirkens samspil med de nære omgivelser
Aaby Kirke har en central visuel placering i det omgivende bymiljø, 
hvor parkeringspladsen til kirken mod sydvest er helt åben og nær-
mest fremstår som et kirketorv. Historisk kort fra 1878-1887, der viser 

gamle strukturer i landskabet. Sammen-
holdt med det nutidige kort ovenfor ses 
områdets udvikling. Kortet viser desuden 
tydeligt det omgivende landskabs terræn-
former.
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Kortet viser Aaby Kirke, markeret med 
rødt samt fotovinkler.
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Aaby Kirke – nærområde I: Aaby Kirke har en central placering i byen, hvor parkerings-
pladsen giver kirken rum til at markere sig.

Øst for kirken er der åbne arealer, hvorfra kirken opleves markant 
med byen i baggrunden. Fra sydøst er kirkens synlighed reduceret 
af hegnsbeplantninger. Langs vejen sydøst for kirken er der plantet 
træer, der på længere sigt vil vokse til og begrænse kirkens synlighed 
yderligere. Fra vest er kirken et centralt orienteringspunkt fra vejen. 
Nord for kirken ligger præstegården, der med sin høje beplantning ind 
mod kirkegården skærmer af for kirken fra nord.

Aaby Kirke – nærområde II: Aaby Kirke markerer sig tydeligt fra øst med de åbne land-
brugsarealer mellem kirken og boligområdet og den åbne kantbevoksning langs med 
kirkemuren.

Kirkens samspil med de fjerne omgivelser
Aaby Kirke er med sin svagt hævede placering i terrænet synlig fra 
nord flere steder, hvor det hvide kirketårn flere steder ses som et ty-
deligt orienteringspunkt over den kirkenære beplantning. Fra de øv-
rige fjerne omgivelser har kirken kun begrænset eller ingen visuel 
betydning.
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Eksisterende beskyttelse
Arealerne inden for Aaby Kirkes særlige interesseområde er ikke om-
fattet af særlige beskyttelsesbestemmelser eller udpegninger, der 
kan medvirke til at sikre kirkens visuelle effekt fra omgivelserne. 

Særlige interesseområder
Aaby Kirke har stor visuel betydning for kirkens nærmiljø. Derfor bør 
det åbne byrum omkring kirkens parkeringsplads bevares for at un-
derstrege kirkens oprindelige funktion som samlingssted. De åbne 
arealer mellem kirken og det nye boligområde mod øst giver kirken 
plads til at markere sig i bybilledet. Det anbefales derfor, at arealet 
friholdes for ny bebyggelse. Fra store afstande ses kirketårnet fle-
re steder tydeligt over trætoppene fra nordlig retning. Det anbefales 
derfor, at der ikke placeres tekniske anlæg som f.eks. master, skor-
stene og lignende omkring kirken eller i særlige udkigspunkter, der 
fratager kirketårnet funktion som orienteringspunkt. 










































