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Buchholtz’s hus set fra haven
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Bygningen ligger ved Struer Museum, lidt sydvest for Struer station.

Bygningshistorie:
Huset er opført i 1911 efter anvisninger af Olga og Johannes Buchholtz. Ved opførelsen havde huset en af
Vestjyllands dejligste haver og Struers bedste udsigt over Limfjorden. Efter opførelsen flyttede Buchholtz
ind i huset, og efter Olga Buchholtz’s død i 1957 overgik huset til Struer Kommune. Det er nu en del af
Struer Museum og har ikke været beboet af andre end Olga og Johannes Buchholtz.

Foto af Olga og Johannes ved huset. Ca. 1920.
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Beskrivelse:
Huset lå oprindeligt i en have for enden af Bryggergade. I dag er den sydlige del af Bryggergade inddraget til
en plads, der er lukket mod havnen af en stor rød teglstensbygning, som blokerer den oprindelige udsigt.
Haven er også med årene blevet noget mindre, fordi gymnasiet og museet har udvidet omkring huset.
Ankomsten til huset er derfor ændret, så den i dag er fra havesiden og via loggiaen ind i spisestuen, i stedet
for som oprindeligt via hoveddøren ind i entréen.

Foto af oprindelig udsigt over Bryggergade.

Udsigten fra hoveddøren i dag.

Huset er opført i røde teglsten og med brændte, ufarvede fuger. Det er ét bygningsvolumen, med
forskellige bygningsdele fremskudt. Mod taget en lille muret gesims, der afsluttes af et rulskifte. Taget har
høj rejsning, helvalm og er belagt med røde vingetegl. Over helvalmen er en lille hvidmalet gavltrekant med
vindskeder. På hver side af taget findes en taskekvist. Kvisten mod syd er stor og har vinduer til to rum. Alle
kvistene har zinkflunker og zinkafdækning på de rækker af vingetegl, der støder op til. Der er en simpel
skorsten i rygningen i husets østlige side, oprindeligt var der også skorsten mod vest. Husets sokkel er
pudset og hvidmalet, i en periode var også den malet i den blå farve, som det meste af husets indre vægge
er malet med. Husets nordfacade domineres af loggiaen og det lille fremskud, som den lille stue giver
anledning til. Østfacaden er en gavl, der har ikke mindre end fire forskellige vinduesformater samt en kvist.
Sydfacaden tegnes af det fremskud der indeholder bade‐ og soveværelse samt hovedindgangen. Der er en
muret trappe med 6 trin, der fører op til hovedindgangen, trappen har intet værn og trykker sig derfor ned i
terrænet. På grund af terrænfald er kælderen på sydsiden over jorden, mens den på nordsiden er under
jorden, og vinduerne her får lys via lyskasser. Husets vestfacade er den mest simple, med kun to forskellige
vinduesformater og en kvist på taget.
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Set over kryds fra nordøst. Læg mærke til det lille udskud på nordfacade, heri er lille stue.

Set over kryds fra sydvest. Læg mærke til udskuddet på sydfacaden, heri er sove‐ og badeværelse.
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Man ankommer til huset via en havegang, som oprindeligt førte op til en lille muret trappe med tre trin til
loggiaen. Ved museets nyeste udvidelse er trappen lagt under jord, så havegangen er blevet til en rampe.
Mod nord er loggiaen åben under en stor muret kurvehanksbue og har to vinklede murstykker, der danner
værn. Loggiaen har mod vest et stort tre‐fagsvindue med segmentbue, rammerne er opsprossede i 2x4
ruder. Loggiaen har støbt gulv, og væggene er malet i en for huset meget karakteristisk og intens blå kulør
ved navn Lapis Lazulii, den samme blå er benyttet i Faaborg Museum, et samtidigt værk. I loggiaen står en
mørkerødii bænk, Buchholtz selv har lavet. Fra loggiaen er der adgang til dagligstuen, en blå revledør
beskytter en hvid fyldingsdør, med messinghåndtag og dørskilt.

Loggia med værn og kurvehanksbue.

Døren til dagligstuen, revledøre og fyldingsdør.

Udskåret hoved på rødmalet bænk foran en blå væg i loggiaen. Buchholtz har selv bygget bænken.
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Skitseopmåling af stueetagen, lavet i 1997 (nord er nedad).

Dagligstuen er et næsten kvadratisk rum i husets nordside. Mod nord er et hvidmalet rektangulært 4‐fags
vindue, med 2x4 ruder i hver ramme. Gulvet er et tidstypisk ferniseret bræddegulv, i øst/vest‐retningen.
Væggene er pudsede og malet i den samme blå kulør som loggiaen. Mod loftet er en profileret kant, der
markerer overgangen til det hvide, pudsede loft. Hjørnerne i loftet er fint afrundet. I stuens sydøstlige
hjørne er en radiator bag en fin og dekoreret radiatorskjuler. Alle dørene er indfattet af hvide
dørindfatninger med en lille rosetdetalje ved fodlisterne, dørindfatningerne har et lidt usædvanligt og naivt
udtryk, fordi overlæggeren ikke er skåret i gæring med sidestykkerne. Alle dørene har 3 fyldinger, en
kvadratisk i midten og rektangulære foroven og forneden. Alle fyldingerne har en fin enkel udskæring som
dekorering på spejlet. Fra dagligstuen er der adgang til køkkenet, soveværelset, entré og lille opholdsstue.
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Fyldingsdørene fra dagligstuen til soveværelse og entré. Læg mærke til dørindfatningernes overligger.

Dagligstuen fotograferet mod lille stue. Læg mærke til bræddegulvet og dørindfatninger.
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Dagligstuen fotograferet mod nord. Den lukkede dør åbner op til loggia, den åbne dør er til køkkenet.

Den profilerede liste mod loftet.

Rosetdetaljen på dørindfatningerne.
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Køkkenet ligger bagved loggiaen i husets østlige side. Der er et østvendt, blåmaletiii rektangulært 3‐fags
vindue med 2x4 ruder i hver ramme. Gulvet er i røde og gule klinker, i midten er de lagt diagonalt skiftevis i
rød og gul, omkranset af en kant udelukkende af gule klinker, yderst mod trappen er klinkerne lagt i tern
skiftevis rød og gul. Mod vinduet er køkkenbord med vask og indbyggede skabe, op ad sydvæggen står et
bord med en lille gasovn og to kogeplader. Væggen herover har smukke blåglaserede klinker og 4 gashaner.
Service er opbevaret i køkkenets tre vitrineskabe samt i tallerkenrækkerne, der danner bort hele vejen
rundt langs væggene og over døren. Vægge, tallerkerkenrækker og dørindfatninger er lyseblå, mens vitriner
og skabe er mørkerøde. Fra køkkenet er der adgang til trappen og soveværelset.

Køkken fotograferet fra dagligstuen.

Køkkengulvet mod dagligstuen.

Køkkenet fotograferet fra trappen.

Gashane over bordet med blus og gasovn.
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Dørindfatningerne i køkkenet er skåret i gæring.

Vitrine med kaffestel.

Tallerkenrække på væggen, med hylde over til vaser og kander.

10

Gasovn, kogeblus og gashaner.

Soveværelset ligger mod syd og har på den vestlige væg to indbyggede alkover, som Buchholtz selv har
dekoreret. Som bundfarve er der brugt mørkerød, mens motiverne er lavet i grøn, blå og gul. Gulvet er som
i dagligstuen ferniseret bræddegulv. Mod syd er et hvidmalet 3‐fagsvindue, med 2x3 ruder i hver ramme. I
vestvæggen er også et lille vindue med en enkelt ramme med 4 ruder, som tager lys ind fra
hovedindgangen. I soveværelset er også en lille, afrundet håndvask med spejl over, på væggen er der
kvadratiske, hvide klinker. Fra soveværelset er der adgang til badeværelset.

De to alkover i soveværelset.

Dekoration på alkove.
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Skoskab i soveværelset.

Soveværelsets håndvask.

Buchholtz’s medicinskab. Læg mærke til, at radiatoren også er malet blå.
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Badeværelset har indbygget træk og slip, hvilket er et af Struers første, hvis ikke dét første. Udover toilettet
er her et badekar, håndvask og garderobeskab. Ved vasken er der hvide, kvadratiske klinker på væggen.
Gulvet er også her et ferniseret bræddegulv. Ligesom i soveværelset er der et hvidmalet 3‐fags vindue med
2x3 ruder i hver ramme mod syd. Over klædeskabet er, som i soveværelset, et lille 4 ruders vindue, der
tager lys ind. Væggene er som i resten af huset malet blå, dog kun til 2/3 oppe, hvorefter farven er hvid.

Over skabet er et lille vindue.

Træk og slip (billedet er sammensat af to fotos)

Badekarret med løvefødder.

Håndvasken med de kvadratiske klinker på væggen.
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Entréen ligger i husets sydside og fører fra hovedindgangen til stor stue og dagligstuen. Entréen har flere
kuriøse detaljer, bl.a. en lille sliske til mønter, så der kunne gives mønter til tiggere, uden at døren blev
åbnet. Der er også en brevsprække med en lille klokke, der ringede, når der kom post. Gulvet er ferniseret
bræddegulv, og væggene er pudsede og blåmalede. På hoveddøren sidder en morsom, lille dørhammer,
som forestiller en dæmon i en ring. Når man bruger dørhammeren, dunkes djævlens numse ind mod døren.

Dørhammeren over den lille sliske til penge.

Brevsprækken med det lille klokkesystem.

Den blåmalede entré.

Pengeslisken indefra.
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Store stue ligger i husets sydvestlige hjørne. I sydvæggen er der som i dagligstuen et hvidmalet vindue i 4‐
fag med 2x4 ruder i hver ramme, mens østvæggens vindue er 2‐fags med 2x4 ruder i hver ramme. Stuen er
som de andre rum, malet blå, og gulvet er her belagt med gråt uldgulvtæppe. Loftet er hvidmalet, og som i
dagligstuen er der en profileret liste og afrundede hjørner i loftet. Fra store stue er der adgang til lille stue.

Store stue med 4‐fags vindue og gråt gulvtæppe.

Store stue med vue ind til lille stue. Vinduet er 2‐fag med 2x4 ruder i hver ramme.
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Lille stue ligger i husets nordvestlige hjørne. Mod vest er en lille vindue med 4 ruder, og mod nord er et
stort 3‐fags vinduer med 2x4 ruder i hver ramme. Begge vinduer er hvidmalede. Lille stues gulv er belagt
med brune linoleumsfliser, som ligger oven på fernisgulvet. I rummets sydøstlige hjørne er en oval
brændeovn, hvori brændet lægges ned fra oven. Også her er væggene blå.

Vue fra store stue til lille stue.

Brændeovnen. Læg mærke til flisegulvet.

Lille stue med almuemøbler og den blå vægfarve.
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Skitseopmåling af tagetagen.

Trappen giver adgang til kælder og 1. sal. På 1. sal er der pigeværelse, arbejdsværelse samt to
gæsteværelser, en mellemgang og et toilet med træk og slip. Trinene på trappen er også ferniseret, værn
og vanger er rødmalede, mens trappens vægge er gule, de eneste i huset, der ikke er blå.
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Trappen fra køkkenet op til 1. salen.

Reposen på 1. sal.

Fra trappens øverste repos er der adgang til pigeværelse, toilet og mellemgang. Toilettet er husets mindste
rum og kun lige stort nok til, at der kan være et toilet og et par hylder. Der er træbeklædte, hvidmalede
skråvægge. Toiletbrætter er malet i den blå farve, der går igen i hele huset. I døren er der et lille,
hjerteformet vindue med grønt glas og en fri/optaget‐vrider.
Pigeværelset ligger i husets nordvestlige hjørne over loggia og køkken. Her er en alkove og håndvask.
Alkoven er som de andre alkover i huset dekoreret med tekst og blomstermotiv, denne i blå og grønne
nuancer. Gulvet er som i de fleste andre rum ferniseret bræddegulv. Vinduet sidder i tagets østkvist og er et
hvidmalet 4‐fags vindue med 2x3 ruder i hver ramme. Loftet er som i stuerne malet hvidt, men har ingen
liste eller afrundede hjørner.
Mellemgangen giver adgang til arbejdsværelset og gæsteværelserne. Gangen har hvidt 5‐fags vindue mod
syd, rammerne har hver 3x3 ruder. Vinduet sidder i husets sydkvist. Også her er gulvet ferniseret
bræddegulv, og væggene er blå. Døren mellem reposen og mellemgangen har ruder i fyldingerne, som
lader lyset slippe igennem. Loftet er hvidt og som i pigeværelset uden lister og afrundede hjørner.
På 1. salen er alle døre indfattede af enkelte, hvide dørindfatninger, og uden blomsterdetaljen, som findes i
stueetagen.
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Toilettet med fint, blåt bræt.

Cisternen har håndtag af porcelæn.

Pigeværelsets alkove er i blå nuancer.

Pigeværelset har håndvask med spejl.
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Mellemgangen med vue ind til det lille gæsteværelse.

Døren med ruder i fyldingerne.

Læg mærke til den enkle dørindfatning.
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Arbejdsværelset ligger mod nord over dagligstuen og har som mellemgangen et 5‐fags vindue, hvor
rammerne har 3x3 ruder, i skunken mod nord er et sindrigt skuffesystem, opdelt i alfabetiske kategorier.
Arbejdsværelsets østlige væg er dækket af en indbygget reol, i det sydvestlige hjørne er en radiator gemt
bag en ornamenteret radiatorskjuler. Gulvet er ferniseret bræddegulv, væggene er blå, og loftet er hvidt.

Gulvet er ferniseret bræddegulv, som i resten af huset.

Arbejdsværelsets indbyggede reol.
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Skuffesystemet i skunken.

Radiatorskjuleren i arbejdsværelset.

En af de mange kuriøsiteter i arbejdsværelset.
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Gæsteværelserne ligger i husets vestlige side. Der er et lille værelse med håndvask og en enkel soveplads
og et større med to sovepladser. Det lille gæsteværelse fungerer som forværelse til det store gæsteværelse.
Begge gæsteværelser har blå vægge, ferniseret gulv og hvide lofter. Det lille gæsteværelse har vindue mod
syd, som indgår i samme taskekvist som mellemgangens. Dette vindue er 3‐fags med 3x3 ruder i hver
ramme. Det store gæsteværelse har vindue i vestkvisten, dette har 4 rammer med 2x4 ruder i hver.
Alkoverne i det store gæsteværelse er rødmalede og med blå og grønne blomsterdekorationer. Radiatoren
her er ikke gemt bag en skjuler, men malet blå.

Lille gæsteværelse, forrum til det store gæsteværelse.

Håndvask i lille gæsteværelse.

Liste i loftet på det lille gæsteværelse. Det kan tænkes, at der i sin tid var en alkove under skråvæggen.
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Vue fra store gæsteværelse til lille gæsteværelse.

Alkoverne er røde i det store gæsteværelse.

Radiatoren er malet blå.
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Fra trappen er der adgang til kælderen, som ligger under hele huset.

Skitseopmåling af kælder.

Mod syd under badeværelset ligger et viktualierum, der i dag bruges til opbevaring af forskelligt køkkentøj,
væggene og loft er pudsede, og gulvet er støbt. Her er 2 borde og 1 hylde malet i den mørkerøde kulør,
som går igen på flere møbler i huset. I sydvæggen er et 3‐fags vindue med 2x2 ruder i hver ramme, også
malet i den røde farve.
Fra trappen mod vest er et stort bryggers med støbejernskomfur, også her er vægge og loft pudsede, mens
gulvet er støbt. Mod syd er endnu et rødt 3‐fags vindue med 2x2 ruder i hver ramme. Der ligger en H‐
bjælke over rummet som bærende element. Bryggerset blev af Buchholtz brugt som gildesal, og derfor
findes der langs loftet en bort af hans karakteristiske ornamentering, desuden står der en rødmalet skænk
med mere service. Fra bryggerset er der adgang til vaskekælder og fyrrum.
I dag bruges vaskekælderen til indendørs blomsteropbevaring, også her står flere rødmalede møbler. Loft
og vægge er pudsede, mens gulvet er støbt. I rummets sydøstlige hjørne er et muret kar i gulvet samt en
gruekedel. Vinduet er et rødmalet 4‐fags vindue med 2x2 ruder i hver ramme. Fra vaskerummet er der
adgang til værksted, gammelt værksted, brænderummet, redskabssrum og en udvendig kældernedgang.
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Brænderummet er et lille rum i åben forbindelse med kulkælderen. Kulkælderens vægge er noget ujævne,
og flere steder i muren ligger der sten på tværs, som danner en lille antydning af skillevæg ud i rummet.
Væggene er pudsede, og gulvet er støbt. Fra kulkælder er der adgang til værkstedet.
De to værkstedrum er som kælderens andre rum, med murede vægge og støbte gulve.
Flere steder i kælderen ses Buchholtz’s malede dekorationer, de er sporadisk spredt på vægge og døre.

Trappen i kælderen.

Støbejernskomfuret i bryggerset.

H‐bjælken i bryggersloftet. Læg mærke til dekorationerne langs væggen.
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Dekoreret dør mellem bryggers og vaskekælder.

Bemalet mur i kælder.

Muret vaskekar i vaskekælder.

Opbevaring i viktualierummet.
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Vaskekælder og Fyrrum.

Den ujævne væg i kulkælderen.
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Haven er blevet mindre med årene, men på husets nordside står et højt og smukt birketræ. Træet skygger i
dag over Olga og Johannes Buchholtz’z grav. Træet (og graven indgår) også i fredningsforslaget.

Birketræet og den vedbendbegroede gravsten indgår i fredningsforslaget.

Vedligeholdelsestilstand:
Huset er i udmærket vedligholdesesmæssig stand
Planforhold:
Lokalplan L51. Planen har udlagt, at området omkring Buchholtz hus må bruges til bygninger til
undervisning og museum.
Kommuneatlas:
Kommuneatlas Struer 1997, på side 21 står der:
”Vejstrækningen fra Hjermvej over Søndergade er byens vigtigste ældre indfaldsvej, der førte fra det sydlige
opland forbi Gimsing kirke og ned ad skråningen til ladepladsen ved strandbredden. Søndergades forløb og
bebyggelse indeholder mange kapitler i byghistorien, og som en lang opvisning af hundrede års
arkitekturhistorie er gaden ganske interessant. Nærmest Østergade ligger større fleretagers byejendomme
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fra århundredeskiftet, og i midten ligger Torngård, den eneste bevarede gård fra 1800‐tallet. Umidelbart
syd for Torngård, der i dag huser Struer Museum, ligger den private realskole i en historicistisk præget
rødstensbygning, mens individuelle villaer og funkishuse optræder spredt mellem andre bebyggelser.”
Buchholtz’s hus er ikke nævnt i teksten, men ligger bagved Torngård, og ejes i dag ligeledes af Struer
Museum, på nedenstående illustration fra kommuneatlasset ses Buchholtz’s hus sammenhæng med
Søndergade.

Isometri af Søndergade fra Kommuneatlas Struer.

Omgivelser:
Bygningen indgår i dag som en del af Struer Museum, et museum som Johannes Buchholtz selv var primus
motor i at få grundlagt. Museet begyndte i Torngården, indlemmede Buchholtz’s hus og har siden udvidet
med nye museumsbygninger i 2008, hvoraf store dele ligger under jorden for at bevare udsigten fra
Buchholtz’s hus. Huset indgår på naturligste vis i museets bygningsmasse. Desværre er husets oprindelige
omgivelser, som en stor have og den nu nedlagte Bryggergade, ændret radikalt.
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Kort:

Kortet viser, hvordan Bryggergade når helt op til Buchholtz’s hus for enden.

Kortet viser, hvordan et stort bygningsvolumen er skudt ind mellem Buchholtz’s hus og Bryggergade.
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Kilder:
www.kms.dk
www.google.dk
”Buchholtz’s hus” af Struer Museum
”Digteren i Struer” af Thomas Bloch Ravn
Begrundelse:
Buchholtz’s hus fremstår, som da Buchholtz selv boede i det. Det er en meget typisk repræsentant for,
hvordan lægmand tolkede den tidlige Bedre Byggeskik og et fint eksempel på regionalt fremskidt. På grund
af husets status som museum står alle værelser yderst originale, også køkkener, badeværelse og
vaskekælder, som ellers ofte bliver renoveret for at følge med nye behov og moderne livsstil. Der er flere
kuriøse detaljer på huset, som dørhammeren, de særegne dørindfatninger i stueetagen og
støbejernskomfuret i kældeen.
Husets samlede indtryk præges også af det meget gennemførte og usædvanlige farvevalg, der findes i alle
rum. Ikke kun er væggene malede i en meget fremtrædende blå farve, men også alle møbler, nagelfaste
såvel som løse, er malet i røde farver og med dekorationer fra almuepaletten. Huset må siges at være
usædvanligt originalt og autentisk.
Buchholtz var en af sin tids læste forfattere i Danmark, og huset har igennem flere år været fast holdepunkt
for litterære selskaber og diskussioner. Husets gæsterværelser har været brugt af bl.a. Jeppe Aakjær, Jo
Jacobsen, Thit Jensen og Piet Hein. Husets kulturhistoriske ånd er stadig bevaret i de mange
museumsgenstande, der hører hjemme i huset.
i

Lapis Lazuli er den eneste mørke farve, der har evnen til at kunne lyse ud mod sin beskuer ligesom gul eller rød også
kan. Lapis Lazuli farven er meget kostbar, og anvendtes i senmiddelalderlig italiensk kunst – Giottos fresker er her det
bedste eksempel.
ii
I bogen: 'Menneskeaben Charles' skriver Buchholtz til Olga: "Den røde Farve ‐ i Bøgerne ‐ paa Borde og Bænk ‐
Humorens Farve. Din og min Farve sammen med den Blaa.
iii
Den køkkenblå farve a la madam‐blå kanden har en hygiejnisk funktion, da den indeholdt et giftigt stof, så fluer ikke
satte sig på væggene og køkkentøjet. Derfor maler man på denne tid netop denne farve på væggene i køkkener.
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