
Historiestien i Sæby 

Sæby rummer et af Nordjyllands bedst bevarede købstadsmiljøer.  
Historiestien er en 4,5 km. lang rute gennem Sæby og Sæbygård skov,  

der fortæller byens historie fra middelalder til industriby på 10 punkter, 
hvor historien opleves i nutidens kulturmiljø. 

Vi gik turens første 8 punkter. 



Punkt 1: Havnen 
Sæby betyder Byen ved Havet. Byen opstod i middelalderen omkring Sæby Å’s udmunding i Kattegat, der 
var en af landsdelens bedste naturhavne. Først søgte fiskere til Sæby for at deltage i middelalderens store 
sildefiskeri, siden så de magtfulde biskopper i Børglum betydningen af at have adgang til havet og anlagde 
deres havn og handelsby ved Sæby. Med reformationen forsvandt Børglumbispens betydning og interesse i 
Sæby, og havnen forfaldt. Gennem renæssancen var den nærmest ubrugelig, og Frederikshavn overtog rol-
len som Vendsyssels førende havn. 
 

I 1879 førtes åen uden om havnen, der opførtes nye moler, og Sæby Havn blev igen et stort aktiv for byen, 
med fiskeri, fiskeindustrier, værft, smedie, sømandshjem og fragtfart. Siden fik havnen rekreativ betyd-
ning med havbade, frisk luft og inspiration til de kunstnere og forfattere, der i 1800-tallet besøgte Sæby. 
 

I dag bruges havnen udelukkende til fritids- og rekreative formål og besøges årligt af ca. 7.500 gæstesej-
lere. 

Fra punkt 1 ser man: 
 

Sæby Å. Nord herfor: de fritliggende Paradisjorde – den gamle købstads marker. Syd for åen, købstadens 
lave huse med de lange smalle haver. Åens udløb, der i 1879 blev ført uden om sit naturlige udløb gennem 
havnen. 
Værftet, etableret i 1905 med den gamle redningsstation fra 1931. 
Den ny redningsstation, pyramiden yderst på havnen fra 1989. 
Sømandshjemmet, Havnen nr. 8, i dag i privat eje. 
Smedien, i dag Café Smeden, Havnen nr. 2 og Klostergydens Fisk. 
Fiskepakhusene, havnens ældste bygninger. I dag røgeri. 
”Fruen Fra Havet”, skulptur af Marit Bente Nordheim fra 2001. 
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Punkt 2: Kirke og Kloster 
Biskoppen i Børglum, Jep Friis (biskop fra 1453 til 1486) skænkede sognekirken og en grund på Sæby Havn 
til munke af karmeliterordenen, der opførte den nuværende kirke, som den sydlige fløj i et stort firefløjet 
klosteranlæg. Karmeliterne tilbad Jomfru Maria, hvilket fremgår af kirkens unikke 
kalkmalerier. Sæby kaldtes i den periode Mariested. Mariafiguren har siden været symbolet i byens segl og 
byvåben. Efter reformationen i 1536 forlod munkene byen, og klostret forsvandt. I dag ses i kirken betyde-
ligt inventar fra klostertiden, bl.a. kalkmalerier, altertavle og munkestole, hvor latinskoledrengene har rid-
set 52 skibsbilleder. 
 

Omkring slutningen af 1800-tallet havde Sæby Kirke en stor menighed omkring indre mission, der kom lang-
vejs fra for at høre Pastor Assenfeldt-Hansens prædikener. På Sæby Museum findes Sophie Holtens male-
ri, “De hellige går fra kirke”, der portrætterer de lokale indremissionske. Sæby Kirke er i dag Danmarks 2. 
største købstadskirke og ligger stadig som et storslået monument over den storhed, biskopper og karmeli-
termunke førte med til det beskedne fiskerleje ved Sæby Å. 

Fra punkt 2 ser man: 
 

Sæby Kirke, der opførtes af karmelitermunke omkring 1462-72. Pladsen nord for kirken der viser klostrets 
udstrækning. De lave byhuse, der illustrerer, hvor meget kirke og kloster fyldte i den beskedne middelal-
derkøbstad. 
Inde i kirken - fra klostertiden: Kalkmalerier med Mariafortællinger og afbildninger af karmelitermunke. 
Korstole, altertavle og Mariafigur. Fra renæssancen: prædikestol, epitafier, kirkeskib og korstole med 
skibsbilleder. 
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Punkt 3: Klostertorvet 
I 1524 fik biskop Stygge Krumpen købstadsprivilegier for Sæby med rettigheder til at drive handel. Klo-
stertorvet var middelalder- og renæssancebyens centrale plads med handel, kirke og kloster. Her lå købsta-
dens tingsteder, d.v.s. domstole, herredstinget under åben himmel på torvet, og rådstuetinget i et præg-
tigt, to etagers rådhus. I løbet af renæssancen forfaldt havnen, byens handel svigtede og det prægtige 
rådhus faldt sammen p.g.a. dårlig vedligeholdelse. 
Først i 1800-tallet oplevede byen igen vækst, men byen voksede mod vest til indfaldsvejene for enden af 
Algade, hvor Fiskertorvet blev den nye centrale handelsplads. Husene omkring klostertorvet stammer fra 
1700 og 1800-tallet, men torvets udstrækning og områdets byplan svarer til middelalderens. 

Fra punkt 3 ser man: 
 

Torvet. Klostertorvet, kaldtes tidligere Gammeltorv. 
Rådhuset fra 1801. På samme sted lå i renæssancen et rådhus i to etager. 
Mogens Juels Hospital, Strandgade nr. 2. Stiftelse fra 1565. Nuværende bygning fra 1656. 
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Punkt 4: Algade 
 

Algade har siden middelalderen været Sæbys hovedgade. Byen er anlagt syd for åen, og gaden bugter sig og 
følger åens forløb. Bydelen følger stadig den middelalderlige byplan med tætbyggede huse med facaderne 
helt ude i fortovskanten, og de velbevarede og karakteristiske lange smalle haver bag 
husene. I renæssancen har enkelte af husene været opført i to etager, mens de nuværende mere beskedne 
huse i Algade stammer fra 1700 og 1800-tallet. 
 

Gaden øst for kirken, Strandgade, var fiskernes og sømændenes kvarter, mens der i løbet af 1800–tallet 
opførtes en del større klassicistiske købmandsgårde og embedsmandsboliger, i den vestlige ende af Algade, 
og rådhuset: ”For Retfærdigheden”. 
 

Algade rummer et velbevaret nordjysk købstadsmiljø fra 1800-årene, med mange elementer tilbage til mid-
delalderens Sæby. Stadig fornemmes kontrasterne fra de små forhold i fiskerkvarteret i Strandgade til de 
store købmandsgårde i Algade. Topografiske malerier fra Algade omkring 1900, som viser gadens miljø og 
husenes udseende, ses på Sæby Museum. 

Fra punkt 4 ser man: 
 

Forholdet mellem de mindre huse mod øst, og de større huse mod vest.  
Rhuus Hospital, nr. 20, fattigstiftelse fra 1713. Bygningen er opført i 1856.  
Rådhuset, nr. 14 ”For Retfærdigheden”, Karakteristisk klassicistisk byggestil fra 1848. Politistation og 
dommerkontor fra 1970 – 2007. 
Hans Grams Gaard nr. 12, Sæbys ældste hus, oprindeligt del af en stor købmandsgård fra 1624. 
Adda Ravnkildes hus nr. 7, fra ca. 1840. Forfatterinde (1862 - 1883). 
Mejerigården, nr. 4, opført i 1822. Sæbys første mejeri fra 1894 – 1950. 
Clasens Gaard, nr. 3, opført i 1750erne. Kendt i 1890erne som Clasens Hotel, hvor nationale forfattere og 
kunstnere samledes og festede i den stemningsfyldte have. I dag er her Byhistorisk Arkiv med samling af 
fotos og byhistorie. Besøg også udstillingen i Clasens Have (juni – sept.). 

Hotel Harmonien / Vestergade 
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Punkt 5: Sæby Mølle og Å 
 

Sæby vandmølle har rødder tilbage til 1600-årene, hvor den hørte under kronen og herregården Sæbygård. 
Stemmeværket ved møllen har fungeret som bro over åen, og her anlagdes vejen fra Sæby mod Frederiks-
havn. 
 

Møllens nuværende udtryk er fra omkring 1800, hvor den kom i slægten Aabels eje, og blev drevet af to 
underfaldshjul. Siden 1926 har møllen været drevet af en turbine, der blandt andet har leveret kraft til et 
maskinsnedkeri. Langs sydsiden af åen opstod der i løbet af 1800-tallet en række mindre industrier, såsom 
garveri, farveri og stampemølle, der var afhængige af åens 
tilførsel af vand og kraft. 
 

Møllen er meget velbevaret, med fuldt funktionsdygtig turbine. Stemmeværket 
er bevaret i sin fulde længde og er et af Danmarks bredeste. 

Fra punkt 5 ser man: 
 

Sæby Vandmølle fra ca. 1800, med turbinehus fra 1926. Et af Danmarks bredeste, bevarede stemmevær-
ker, der opstemmer møllesøen. 
 

Sæby Å, hvor der på sydsiden lå flere småindustrier ved Pindborggade i 1800- og 1900-tallet. 
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Punkt 6: Vestergade 
 

I takt med byens udvikling er byens centrum rykket mod vest. I første halvdel af 1800-tallet opstod Fi-
skertorvet, hvor Algade mødtes med indfaldsvejene Søndergade og Vestergade. Her havde fiskere og land-
slagtere deres standpladser. Torvet er omkranset af dels de ældre købmandsgårde, dels de nyere toet-
agers bygninger langs Søndergade. 
 

Omkring midten af 1800-tallet voksede den ny handelsgade, Vestergade, op parallelt med åen og Pindborg-
gade. I Vestergade ses de tids-typiske to-etagers ejendomme fra anden halvdel af 1800-tallet, med forret-
ninger i stueetagen og bolig på første sal. I side- og baghuse, samt i Pindborggade lå værksteder og småin-
dustrier. Omkring 1900 rykkede byens centrum igen mod vest, til det 
nye store torv, der blev anlagt mellem Vestergade og Grønnegade, foran Hotel Harmonien. 
 

I dag er torvet mellem Vestergade og Grønnegade stadig byens centrale plads, men byen vokser stadig mod 
vest, hvor rådhus, bibliotek, svømmehal og kulturhus samt indkøbscenter og supermarkeder er samlet i City 
Vest. 

Fra punkt 6 ser man: 
 

Algade, den gamle hovedgade, med 1700-tallets lave kalkede bygninger. 
Konsul Ørums Gaard fra 1600-1700-årene, i dag Sæby Museum. 
Søndergade med 1800-tallets fornemme to etagers bygninger. 
Købmandsgården fra 1800-tallet, Vestergade 35. 
Det gamle apotek opført i 1838, Søndergade 9. 
Vestergade med 1900-tallets handelshuse, med butikker i stuen, bolig på første sal og værksteder i baghu-
se. 
Pindborggade, Vestergades ”bagside”. Her lå industrier og værksteder til butikkerne i Vestergade. 
Torvet, hvor Hotel Harmonien lå i Vestergade nr. 23. Her boede Henrik Ibsen under sit besøg i Sæby i 
1887. 
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Punkt 7: Sæby Jernkilde 
 

I 1883 stødte teglværksarbejdere på en særdeles jernholdig kilde i udkanten af Sæbygård Skov. Vandets 
helsebringende virkninger blev hurtigt kendt og anerkendt, og foretagsomme mænd i Sæby stiftede i 1886 
selskabet Sæby Brøndkuranstalt. I området omkring kilden opførtes en pavillon, tegnet af arkitekt Ulrik 
Plesner. Syge og svage besøgte Sæby og kilden under lægeligt opsyn. 
 

I 1895 opførtes i tilknytning her til Sæby Kur- og Badehotel. Kilden trak mange kurgæster til Sæby, og var 
med til at slå byens navn fast som ferieby. Siden blev havbade en del af besøget, og kilden fik mere en tu-
ristmæssig betydning end egentlig helse. Blandt Kur- og Badehotellets faste gæster finder vi Holger 
Drachmann, der ikke kendte bedre sted for trætte mennesker. 
 

Pavillonen er velbevaret, men vandposten giver dog ikke længere vand fra jernkilden. Kur og Badehotellet er 
indrettet til lejligheder, men Sæby er i høj grad stadig en ferieby med hvile, ro og wellness. 

Fra punkt 7 ser man: 
 

Ulrik Plessners pavillon fra 1887. 
Villa Quisisana, det første pensionat ved kilden. 
Sæby Kur- og Badehotel opført i 1895. 
Sæbygård Skov, der var ligeså tiltrækkende for sommergæster omkring 1900, som badestrandene er det i 
dag. 
Nellemanns Have. Paradisæblehave nord for Kildemarken. 
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Punkt 8: Skovlyst 
 

Den fredede og privatejede skov hørte under Sæbygård, men har været åbenfor offentligheden siden 1700
-tallet, og har siden været byens udflugtsmål og festplads. Her var udlagt dansegulv, og stier gennem sko-
ven. Langs kærlighedsstien ses mange indridsede navne i træerne som vidnesbyrd over den romantiske 
stemning skoven skaber. 
 

Pavillonen Skovlyst blev opført i 1881 på initiativ fra byens borgere. Pavillonen blev tegnet af arkitekt 
Henckel og finansieret gennem aktier. I tilknytning blev der anlagt cricketbane og boldbaner, og her var 
plads til omrejsende tivoli og bådudlejning. Ved pavillonen mødtes de lokale med byens gæster, og de kunst-
nere og forfattere, der færdedes i Sæby omkring 1890’erne. 
 

I dag har Sæby Amatørscene til huse i den gamle pavillon, og boldbanerne er udlagt til tennisbaner. Skoven 
er stadig i privat eje, men offentligt tilgængelig på de mange stier. 

Fra punkt 8 ser man: 
 

Pavillonen Skovlyst, opført i 1881, siden tilbygget to gange. 
Boldpladsen, hvor der stadig i dag er tennisbaner. 
Rolykke på modsatte side af åen, hvor Gustav Wied boede fra 1894-97,  
og hvor der senere var pensionat. 
Genforeningsstenen bag tennisbanerne. 
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Punkt 9: Sæbygård Skov 
 

Sæbygård Skov har gennem århundreder været i privat eje under herregården Sæbygård, men har tidligt 
været tilgængelig for offentligheden. Skoven, der i midten af 1800-tallet var Danmarks nordligste bøge-
skov - og med åen en af de mest stemningsfulde - blev et yndet rejsemål og motiv for flere af Danmarks 
nationalromantiske landskabsmalere. 
 

Kendte malere som P. C. Skovgaard, Chr. Zacho og P. Mønsted besøgte Sæby år efter år og gengav byen i 
deres malerier. Siden besøgte turister i stor stil den idylliske og skyggefulde skov. I dag ses en repræsen-
tativ samling af kunstnernes værker samlet på Sæby Museum. 

Fra punkt 9 ser man: 
 

Sæbygård Skov, 50 ha landskabsfredet skov Sæby Å, Gedebjerget: udflugtsmål med storslået udsigt over 
Østvendsyssel og Kattegat. 
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Historiestien i Sæby Punkt 10: Sæbygård 

Herregård med rødder tilbage til middelalderen. Nordfløjen er opført i 1575. Bygningerne er et spændende 
renæssanceanlæg med omgivende herligheder. Her havde Børglumbispen Stygge Krumpen sit herresæde og 
nær kontakt til den købstad, han havde anlagt. Siden kom flere betydningsfulde admiraler, adelsmænd – og 
ikke mindst kvinder - til at sætte deres præg på herregården. 
 

Sæbygård er gået i arv siden 1682 og har siden 1723 været i slægten Arenfeldts eje, der i 1797 ophøjede 
herregården til stamhus. Sæbygård er i dag fondsejet og indrettet som herregårdsmuseum med en enestå-
ende samling af autentisk interiør og slægtsportrætter, der gennem indretningen på unik vis fortæller om 
livet i den sidste storhedstid for de danske herremænd. 

Fra punkt 10 ser man: 
 

Sæbygård. Hovedbygningen, et renæssanceanlæg med en spændende bygningshistorie, der har rødder i 
middelalderen.  
Voldanlægget. Hovedbygningen er anlagt på et kvadratisk voldanlæg, omgivet af lindealléer. 
Avlsgården, nyere bygninger opført i 1909 symmetrisk over en midterakse, der går gennem portene i både 
avlsbygninger og hovedbygninger, og mod vest lå Sæbygårds mølle og smedie. 
Sæbygård Skov og Sæby Å. Udsigtspunktet Stjernehøjen i skoven øst for herregården. 
Den tidligere turneringsbane og Niels Juels karpedamme øst for voldgraven. 
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Efter Historistien gik/kørte vi tilbage til havnen, hvor vi havde parkeret. 

Her indtog vi et let mellemmåltid, inden turen gik videre til Blokhus. 


