
Oluf Høst Museet
En gEndigtning af én kunstnErs hjEm og atEliEr



Den nu gennemførte restaurering af Oluf Høsts 
Norresân har baggrund i museets ønske om at 
fortsætte den levende historie og forbedre mu-

seets standard. 

Nye tiltag er nødvendige, men en nænsom til-
gang er væsentlig for at holde liv i historien. 

Det har samtidig været ønsket, at genfrem-
kalde elementer af husets oprindelige ”sjæl” 
ved at gendigte nogle elementer, der kan stå 

som historiske tidssnit.
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Oluf Høst Museet er som helhed et enestående fænomen igennem 
dets velbevarede og autentiske miljø. Museet er i dag en oplevelse af 
både kunstnerens historie, værker og hjem. Desuden byder museet 
på en oplevelse af det miljø der inspirerede ham med klippehave og 
kig ud i landskabet. 

Det kompleks af bygninger der i dag er Oluf Høst Museet er skabt af 
flere omgange. Oluf Høst opfører i 1919 et sommeratelier. På dette 
tidspunkt boede hans tante Lise på adressen. Først i 1925, efter tante 
Lises død, flytter Høst ind i Gudhjem. 

I 1926 sætter Høst gang i ombygning af Norresân og samtidigt 
bygges et større atelier, som han selv er arkitekt og bygherre for. I 
1929, kort tid efter at ovennævnte byggearbejder er færdig, starter 
den store tilbygning af Norresân, det der i dag er hovedhuset for Oluf 
Høst Museet.

Ægte folketone fra en afkrog kan 
erobre en verden

Dette udsagn beskriver som en metafor 
Oluf Høsts kunst og betydning og det sted hvor kunsten opstod, 

i Gudhjem i hans hjem Norresân.



På gamle fotografier af kunstnerens hjem ses en indretning 
med en stemning der var karakteristisk for et kunstnerhjem i de 
første årtier af 1900-tallet. 

Ved oprettelsen af kunstmuseet i 1990érne var ambitionen at 
skabe udstillingsrum med hvide vægge for kunstnerens værker.  

Med den nu gennemførte restaurering er kunstnerens dagligstue 
med dens karakteristiske todelte bemaling, turkise overvægge 
og ultramarine blå brystning og den tidstypiske murstenspejs 
genskabt. Gulvene er bejdset. 

FØR / EFTER: 
Kig fra Oluf Høsts 
dagligstue ind i den 
tidligere spisestue. 

De mørke gulv er 
genskabt og giver rum-
met karakter med de 
stærke farver på vægge 
og inventar. 

>

FØR: 
Før restaureringens 
opstart, blev bygnin-
gen gennemgået og 
registreret. Her blev 
de to farver, hhv. den 
turkise og ultramarine 
blå afdækket. 

>

>

>



“Jeg er sikker på, at hvis han 
sad deroppe et sted, så siger 
han: Den farve er “fangemaj” 
den helt rigtige!”

- Erik Høst, tale d. 23.06.22 

EFTER: 
Bemærk lysets smukke spil 
på rummets overflader.  
Interiørets turkise overvægge 
og ultramarine blå bryst-
ningsvægge, samt mørke loft 
og gulv skaber et smukt sam-
spil med kunsten og museets 
resterende inventar. 

>

FØR/ EFTER:
Den tidligere indretning fra 
1990’ernes hvide vægge og 
korkgulv samt indretning er 
udskiftet til kunstneres oprin-
delige todelte vægbemaling. 

>
>



Atelieret på første salen har igen fået det mørke 
ferniserede gulv og Oluf Høsts ”malerbord”, det 
typiske bornholmske stenbord er fundet frem af 
glemslen og står nu solitært som en relikvie midt 
i rummet. 

Oluf Høsts ate-
lier på loftet. 
Arkivfoto fra 
bogen Oluf 
Høst “Jeg blev 
væk i mig 
selv”

BILLEDE af 
ateliers gendigtnig 

>





Hovedgrebet i den gennemførte istandsættelse 
har dog været at føre museets komfort og 
tilgængelighed op til nutiden. 

Derfor er kælderen under Norresân blevet 
udgravet og indrettet til publikumsfaciliteter 
med toiletter, garderobe og informationsbiograf. 

En ny trappeforbindelse og en elevator betjener 
museets besøgende. 

EFTERBILLEDE
FØR / UNDER / EFTER:
Udviklingen undervejs. 
En af kælderens 
faciliteter er garderobe, 
hvis proces bla.a. 
bestod i at grave kælder 
udm, fjerne væg og 
indpasse sig i Bornholms 
klippegrund. 

>

EFTER: 
Kig fra Museets ud-
stillingsrum/ biograf i 
kælderen og mod bygnin-
gens nye trappeforløb, 
elevator og garderobe. 
Bemærk hvordan klippe-
grunden hilser på. 

>

FØR / EFTER:
Museets nye udstillings-
rum/ biograf i kælderen. 

>>

> >



Høsts spisestue. Arkivfoto 
fra bogen Oluf Høst “Jeg 
blev væk i mig selv”.

EFTER: Høsts spisestue 
efter restaurering. 
Ny reception og butik. 
Deskens centrale 
placering og farve skaber 
et fast pejlemærke for 
besøgende. 

FØR: Høsts spisestue 
2019, inden restaurering.

>

>
Ankomstrummet med billettering og bogsalg er 
flyttet til museets indgangsrum. 

> >



Det gamle køkken, som er en autentisk 
bevaret tidslomme er blevet nænsomt 
istandsat og er nu indrettet til museets 
selvbetjenings cafe.

EFTER: Siddeplads 
langs væggen i den 
lille selvbetjenings-
café. 

EFTERBILLEDE

>
FØR/ EFTER:
Det gamle køkken før den nænsomme 
istandsættelse. Her blev køkkenet 
mere brugt som opbevaringsplads.   

Køkkenet har efterfølgende fået en 
oprydning både i invetar og interiør. 

Køkkenmøblet med vask og armatur er 
udskiftet og fremstår enkelt og mere 
tidstypisk. 

> >



I tilbygningen mod syd findes særudstillingen 
og her er nyindrettet et storrum med hvide 
vægge og lyst plankegulv.



Trappen til atelieret på første salen er 
vendt for at forstærke og fremhæve 
adgangen til dette lysrum med de 
enestående udsyn til haven og havet.

EFTER: Med trappens 
nye orientering, 
skabes et bedre flow i 
forhold til oplevelsen 
af museets rum og 
udstilling.

>
FØR: Trappens 
tidligere orientering, 
skulle man bevæge sig 
rundt om hjørnet for 
at få oplevensen af 
atelieret. 

Gulvet som tidligere 
var i flere niveauer er 
efter restaureringen 
blevet udlignet. 

>

>



Udvendigt er bygningskroppen stort set uændret siden den sidste 
tilbygning fra 1929, udført af Oluf Høst. 

Tidens mange malerlag havde sløret husets fine fremtoning. Derfor har 
det været et mål for restaureringen, at Norresân atter skulle fremtræde 
med den stoflighed huset oprindelig havde. Huset står nu rødkalket i 
den lyse oxydrøde farve og med tjæret sokkel som på Oluf Høsts tid. 

Ved husets gavl er espalieret af vinstokke og den stenlagte terrasse 
imellem husets længer, og de opstammede hvide syrener bevaret, 
sammen med havens mange frugttræer; blomme-, æble og pæretræer, 
der hyppigt optræder på Oluf Høsts malerier.




