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Skagens Museum blev stiftet i Brøndums spisesal på Skagen den 20. oktober 1908. Apoteker Victor Chr. 
Klæbel, hotelejer Degn Brøndum og malerne Michael Ancher, P.S. Krøyer og Laurits Tuxen blev valgt ind i 
den første bestyrelse. Opgaven var at samle kunstværker af skagensmalerne og skaffe økonomiske midler 
til opførelsen af en museumsbygning.  

Interiør fra Skagens Museum. 

Arkitekt Ulrik Plesner foran Skagens Museum ca. 1928. 

I somrene 1907-09 udstillede skagensmalerne i Teknisk Skole. Efter P.S. Krøyers død i 1909 blev hans bolig 
i Skagen Plantage taget i anvendelse som museum. I 1919 skænkede Degn Brøndum hotellets gamle have til 
Skagens Museum. Her påbegyndtes museumsbyggeriet i 1926 efter tegninger af arkitekten Ulrik Plesner. 
Byggeriet var finansieret af private og fonde. De største bidragydere var Degn Brøndum, Laurits Tuxen og 
Ny Carlsbergfondet. Den nye museumsbygning blev indviet den 22. september 1928. Museets samling be-
stod på dette tidspunkt af ca. 325 kunstværker. Mange af dem var gaver fra kunstnerne.  

I 1981 blev udstillingslokalerne forøget med en tilbygning tegnet af arkitekt, kgl. bygningsinspektør Jacob 
Blegvad. Samme arkitekt tegnede også museets seneste tilbygning, som blev indviet i 1990. Den blev opført 
med bistand fra Aage V. Jensens Fonde og forbedrede publikumsfaciliteterne. I 1997 flyttede museets 
administration ind i Teknisk Skole. I dag råder Skagens Museum over ca. 1700 kunstværker. 
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Brøndums spisesal blev designet af arkitekterne Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll i 1891 i forbindelse 
med den første, store udvidelse af Brøndums Hotel. På maleren P.S. Krøyers opfordring blev hotelejer Degn 
Brøndums malerisamling føjet ind i udsmykningen.  
 
Kunstnerne, som besøgte Brøndums, havde gennem årene foræret deres portrætter af hinanden til Degn 
Brøndum. Disse portrætter blev placeret i en frise under loftet, til minde om deres ophold på Skagen. I 
1892 designede P.S. Krøyers hustru, Marie, de møbler til spisesalen, som også kan ses i dag.  
 
Siden 1870erne havde spisesalen hos Brøndums dannet rammen om kunstnernes sociale samvær. Det var her 
de mødtes for at diskutere, spise og feste. Med udvidelsen og indretningen i 1891 satte kunstnerne deres 
helt eget præg på spisesalen. Derfor blev det besluttet ved Skagens Museums stiftelse i 1908, at den skul-
le overflyttes i sin helhed til en kommende museumsbygning. Dette skete først i 1946, fordi Degn Brøndum 
ønskede at bevare spisesalen på Brøndums Hotel, så længe hans søskende levede.  
 
Under besættelsen blev alle spisesalens malerier fjernet og gemt, fordi de tyske tropper anvendte den som 
gymnastiksal. I forbindelse med overflytningen i 1946 blev malerierne genindsat i udsmykningen, og i dag 
indgår Brøndums spisesal som en central del af Skagens Museum. 

Brøndums spisesal i dag. 

Brøndums spisesal - fra venstre 
mod højre: Degn Brøndum, Hulda 
Brøndum, Anna Ancher, Marie 
Krøyer, Michael Ancher og P.S. 
Krøyer for bordenden. 1890'erne. 
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Museumshaven var oprindeligt en del af "Brøndums gamle have".  
I 1840erne blev Havehuset og den tilhørende jord indlemmet i Brøndums gård, der lå på nabogrunden. Muse-
umshaven var et af de allerførste steder i Skagen, hvor det lykkedes at få større træer til at vokse og give 
ly for vinden. P.S. Krøyer malede sit billede Hip, Hip, Hurra! fra 1888 (Göteborgs Konstmuseum) færdigt i 
denne have. Han brugte havens store træer til at skabe fornemmelsen af flimrende sollys gennem bladløv. 
 
Haven og dens mangfoldighed af planter og forskellige blomster vedblev at være en inspirationskilde for 
kunstnerne. For eksempel er solsikkerne, der ses på Michael Anchers billeder af pigen med solsikkerne, 
plukket i haven.  
Familierne Brøndum og Ancher skænkede "Brøndums gamle have" inklusiv Havehuset og Kaffehuset til Ska-
gens Museum i april 1919. I 1926 blev den gamle have udvidet med en tilstødende grund. 
 
På denne grund blev Skagens Museum opført i 1926-28. Haven, der før havde været en del af Brøndums Ho-
tel, ændrede navn til Skagens Museums have. Både familierne Brøndum og Ancher havde dog, så længe de 
levede, fuld adgang til haven.  
I dag er et udvalg af museets skulpturer placeret i haven, hvor der er fri adgang for museets gæster.  

Skagens Museums have i dag. 
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Havehuset, der ligger i museets have, er et af Skagens ældste huse. 
Det omtales første gang i 1801. Det fik sit navn i 1840erne, da det blev en del af Brøndums gård. Indlem-
melsen betød, at huset nu var placeret i haven til Brøndums gård, deraf navnet Havehuset. Det har været 
anvendt til mange forskellige formål. 
I 1853 blev det brugt som koleralazaret, og efter en brand i Brøndums gård i 1874 fungerede det som køb-
mandsbutik og gæstgiveri med værelser og skænkestuer. Gæstgiveriet flyttede tilbage til Brøndums gård i 
1875, efter genopbygningen af de nedbrændte fløje. I 1880 flyttede det nygifte par Anna og Michael An-
cher ind i Havehuset. Den østlige ende, der tidligere havde været købmandsbutik, blev indrettet som ateli-
er, og ved den lejlighed blev det store vindue indsat i husets gavl. Helga Ancher blev født i Havehuset i 
1883. Året efter flyttede familien Ancher ind i huset på Markvej. 
Michael Ancher fortsatte dog med at bruge atelieret. Havehuset blev siden brugt som sommerbolig for til-
rejsende kunstnere.  
I 1919 skænkede familierne Brøndum og Ancher haven og Havehuset til Skagens Museum. Siden har der væ-
ret mindestuer for Holger Drachmann og P.S. Krøyer, og skiftende udstillinger. Fra 1989 til 1997 fungerede 
Havehuset som administrationsbygning. Havehuset er blevet restaureret flere gange, og i 1971 blev bygnin-
gen fredet. I dag er den ende af huset, der oprindeligt var købmandsbutik og atelier, indrettet til Brøn-
dums Bod. 

Et gammelt foto af Havehuset set fra øst. 
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Det lille hvidkalkede hus beliggende i museets have ved siden af Havehuset blev opført af den velhavende 
møllebygger Søren Møller (Anna Anchers morfar) i 1850. Huset er et bindingsværkshus med et pyramide-
formet tegltag. Det ligger halvt indgravet i en sandbanke. Det fungerede oprindeligt som korntørringsmaga-
sin. Det blev blandt andet brugt til tørring af det korn og kaffe, der havnede som strandingsgods i Skagen.  
 
I sommeren 1884 indrettede malerne P.S. Krøyer og Oscar Björck korntørringsmagasinet som atelier. 
Björck fjernede inventaret og dekorerede atelieret med fresker. Der blev også indsat et nordvendt vindue i 
husets tag. Det nye atelier blev indviet med en fest den 2. juli samme år. De to bedst bevarede fresker blev 
i 1943 overført til lærred og udstillet i museet og senere på Brøndums Hotel. Freskerne brændte sammen 
med en del af hotellet i 1959, men en af dem kan dog ses som baggrund på Michael Anchers maleri Kunst-
dommere fra 1906 (Frederiksborgmuseet).  
 
Bygningen blev fredet i 1971. I 1990 blev atelieret indrettet som Kaffehus, hvor der i sommerhalvåret bli-
ver serveret kaffe og kage for museets gæster. Bordene i Kaffehuset er udført med inspiration fra et par 
borde, som Marie Krøyer designede til ægteparret Krøyers bolig i Skagen Plantage. 

Krøyers første atelier - i dag Kaffehuset. 


