
Sæby 



Kystmuseet Sæby 
Kystmuseet Sæby befinder sig i den smukke bindingsværksbygning "Konsul Ørums gård" i hjertet af byen. 
Gården stammer fra 1600-årene, men fik sit nuværende udseende omkring 1800. Kystmuseets udstillinger 
giver en grundig introduktion til den historiske udvikling i den charmerende købstad, som har en hel bydel 
med historiske bygninger fra middelalderen. I museet findes flere spændende udstillinger, museumsbutik 
samt minicafé. 

I middelalderen var byen præget af karmeliterordenen, der i 1460'erne oprettede et kloster på stedet 
(idag Sæby Kirke). I museet finder du et afsnit med virtuel formidling af historien bag Sæby Kirke og kir-
kens unikke kalkmalerier.  
 
Et andet tema er det kystliv, som har udfoldet sig i Sæby gennem flere århundreder. Sæby Å, som var 
Vendsyssels eneste naturhavn indtil 1879, hvor åens udløb blev ændret, har gennem tiderne skabt grundlag 
for virksomheder som mølleri, farveri og garveri. Og der var mere fremgang på vej. Efter fundet af Jern-
kilden i 1883 begyndte turisterne og kulturpersonlighederne at strømme til Sæby, hvor et kurophold med 
jernvand og havbade efter sigende bragte helse.  
 
På museet finder du udstillinger, der fortæller om turismeudviklingen samt om de kendte kulturperson-
ligheder, der nød livet og de glade sommerdage i Sæby. 



KØBSTADEN 
Sæby blev købstad i 1524, og den første del af 
udstillingerne på Sæby Museum viser elementer 
fra købstadens udvikling fra Børglumbispernes og 
Vendsyssels førende havneby i middelalderen med 
kirke og kloster. 
Sæby var en betydelig handelsby og museets sam-
ling af sølvsmedearbejder illustrerer byens tidli-
gere økonomiske format, men i løbet af renæssan-
cen stagnerede udviklingen, byen gik i stå, og måt-
te frem til 1800-tallet for igen at opleve frem-
gang og vækst. 

TURISTLIV 
Først blev kunstnerne, siden turisterne, tiltrukket af Sæbys smukke natur og byens idyl. Museet rummer 
en udstilling om den ældre turisme i Sæby med et pensionatsværelse fra 1. verdenskrig. Dengang var turi-
sternes yndede udflugtsmål Sæbygårds skyggefulde og romantiske bøgeskov snarere end stranden. 
 
Derudover er der rig mulighed for at studere samlingerne i museets skatkammer. Her findes glas, porce-
læn, træskærerarbejder m.v. samt ikke mindst redskaber fra tiden, hvor man fiskede med åbne sejljoller. 
I det sene efterår fiskedes med bakker og krogliner. 

SÆBYKUNST 
I 1800-tallets anden halvdel besøgte en lang 
række af tidens største kunstmalere Sæby, for 
at male i Danmarks nordligste bøgeskov. Natio-
nalromantikken og fædrelandskærligheden blom-
strede i tiden efter Grundloven og de slesvigske 
krige. Det satte også sit præg på landsskabsma-
leriet, og hvad kunne være mere dansk end den 
idylliske Sæbygård Skov. 

Kunstnerne kom til Sæby år efter år, og navnlig i 1890èrne, hvor også en række af det moderne gennem-
bruds største forfattere yndede at opholde sig i Sæby. Siden flyttede kunstnerne motiverne ud i de vend-
sysselske hedelandskaber og til stranden og havet omkring Sæby. 



Museets indgangsparti rummer (1) cafébord og en velassorteret kiosk med bl.a. spændende kunst– og kul-
turhistorisk litteratur fra Østvendsyssel. Herfra kan man tage en vandring gennem museet i byes og egnens 
historie. 
 
Det første rum (2) viser museets sølvsamling. Byen var som gammel købstad Vendsyssels første sølvby, 
hvor sølvsmede nedsatte sig i 1500-tallet. 
 
I rummene (3-4) udstilles Sæbykunsten, der viser landskaber omkring Sæby fra midten af 1800-årene og 
100 år frem. I perioden var Sæby og særligt dem skønne Sæbygård Skov meget besøgt af landets førende 
malere. Her ses glimt af landskabets løbende forandring. 

En vandring gennem byens og egnens historie 



Maleriet "De hellige går fra kirke" er malet af Sofie Holten. Personerne er gengivet efter levende model. 
Længst til venstre ses fisker Christian Lund. De to kvinder der hilser på hinanden er maltgører Christen-
sens enke og fisker Isak Isaksens kone Stine. Fiskeren i forgrunden med den bredskyggede hat er Lars 
Kongsbak. Lidt tilbage i gadens midte ses sypigen "Lange Amalie" og til højre for hende Christian Lunds ko-
ne Mine med sønnen Leonhard. Manden med det store skæg er kirkebetjent "Niels Apoteker" og på trappen 
yderst til højre ses "Niels Apoteker"s søn, Fiskehandler Niels Peter Pedersen, der efterfulgte sin far som 
kirkebetjent. 



Ved trappe til kælderen (5) ses en brude kiste fra 
Boel Mølle, med sjældne kistebilleder fra 1600-
årene samt nogle spande og smørdigler. 
 

I kælderen findes egnens ældste historie. I rum (6) sættes der spot på Oldtiden 
og arkæologiske fund fra området. 
 
I rum (7) fortælles middelalderhistorie om borge. 

Rum (8) er et aktivitetsrum med dragter, spil og 
lege fra middelalderen. 

Kirken havde stor betydning for udviklingen af Sæby i middelalderen. I rum (9) fortælles om sammen-
hængen mellem Sæby som kyst– og havneby og kirkens rolle for byen. 
 
Her kan man også gå i dybden med historien bag de enestående kalkmalerier fra Sæby Kirke. 



På loftetagen findes udstillingen ”De rejsende” (11), der fortæller om den tidlige turisme. Fra tiden hvor 
man tog på landet, over den spirende bilturisme, til campingturismen af i dag. 
 
Turisterne fulgte i kølvandet på de første kunstnere - malere og forfattere, der havde gjort Sæbyegnen 
kendt gennem deres kunst. Sæby blev tillige meget besøgt på grund af den helsebringende Jernkilde, så 
kur og helseophold var en del af den tidligste turisme. 

I rum (12) ses et pensionatværelse fra tiden omkring 
1920’erne, fra dengang det var forbeholdt fåtallet at ta-
ge på ferie 



I museets skatkammer (13) ses udvalgte genstande fra museets store samlinger, bl.a. med Voersåkeramik, 
glas, bakkefiskeri, træskærerarbejder, foruden en bondestue. 



Skolesamlingen (14) Skoletidens håndarbejder finder man i skufferne, mens skoletidens undervisnings-
midler i montrerne binder generationer af skoleelever sammen. 
 
Nedenunder i rum (17) opleves en Vendsysselsk skolestue fra 1920’erne. 

I rum (15) ses en klunkestue fra et borgerhjem i Sæby og rum (16 & 18) viser forskellige særudstillin-
ger 


