Drømmen gik i opfyldelse:

Succes på badehotellet

Det var Casper, der slæbte
Annemette til Henne Mølle Å
Badehotel, da han på begges
vegne sagde ja til at overtage
forpagtningen. De har
været kærester i 12 år
og blev gift i 2013.

Casper og Annemette Rosendahl var kun 20 og 21
år, da de blev tilbudt at overtage forpagtningen af
det traditionsrige Henne Mølle Å Badehotel ved
Vesterhavet. På syv år har de skabt en succes, og
de har ikke fortrudt, at de greb chancen.

G

emt mellem klitterne
for enden af en kilometerlang grusvej
ligger Henne Mølle Å Badehotel. Her dufter af hybenroser
og hav, vestenvinden rusker
i Dannebrog, og åen, der har
givet navn til det charmerende badehotel, løber sine
sidste meter gennem sandet
inden udløbet i det brusende
Vesterhav.
Det er 80 år siden, den
berømte skribent, samfundsrevser og designer Poul Henningsen – bedre kendt som
PH – tegnede stregerne til det
unikke badehotel i yderste
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Henne Mølle Å Badehotel
som kok i en måned og dernæst køkkenchef i en måned,
da ejeren – fagforeningen
Frie Funktionærer – spurgte,
om han sammen med kæresten Annemette ville overtage
forpagtningen af hotellet.
klitrække. I sin tid blev stedet Casper sagde ja uden tøven.
drevet af to kulturradikale
– „Skal du ikke lige ringe og
københavnske søstre, men
spørge Annemette?“, spurgte
der er løbet meget vand i
de. Nej, nej, det er ikke
Henne Mølleå siden da, og i
nødvendigt, hun vil gerne,
dag er det 27-årige Casper og
svarede jeg, fortæller Casper
28-årige Annemette Rosenmed et smil.
dahl, der står ved roret. Trods
Bagefter ringede Casper til
deres unge
Annemette
alder har
at fortælle,
„Vi måtte virkelig for
de allerede
at han havde
været hotelsagt ja tak til
lære alt på
lets værtspar
tilbuddet på
den hårde måde“ deres vegne.
i syv år – en
rolle, de blev
– Jeg er den
kastet lidt hovedkulds ud i.
mindst spontane af os to, så
Nyudlærte Casper havde
tankerne fløj rundt i hovedet
i 2009 kun været ansat på
på mig, fortæller Annemette,

der var lidt betænkelig ved at
sige sit tjenerjob op.

Vestjysk ro
Men hun var selvfølgelig
med på ideen, for siden parret mødte hinanden under
uddannelsen på teknisk
skole, havde de drømt om
at drive deres eget sted. Så
i sommeren 2009 overtog
de forpagtningen af Henne
Mølle Å Badehotel – og en
enorm arbejdsbyrde.
– De første fem måneder
havde vi 980 overarbejdstimer hver. Det var helt vildt.
Vi måtte virkelig lære alt på
den hårde måde, fortæller
Casper.
For selvom de kunne hver
sit fag – Casper som kok og
Annemette som tjener – var
der mange nye ting i forbindelse med hoteldriften, de
skulle have styr på.
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– Det var for eksempel ikke
noget rigtigt bookingsystem,
da vi overtog. Så det var en af
de store opgaver, fortæller de.
Dengang var der blot to
ansatte ud over Casper og
Annemette. I dag tæller
arbejdsstyrken 15-16 mennesker. Et par af dem er i gang
med at dække op til frokosten
i den hyggelige restaurant,
hvor hvide stole med havblå
hynder og malerier med motiver fra lokalområdets barske
og smukke natur sørger for
ægte badehotelsstemning.
De mange ansatte er et af de
synlige beviser på den succes,
som Casper og Annemette
har skabt på Henne Mølle Å
Badehotel. Omsætningen er
mangedoblet, køkkenet er
opgraderet med stærk fokus
på økologi, og de 22 værelser
står sjældent tomme, for i
ydersæsonen er badehotellet
et populært kursussted.
– Det er udmærket, det
løber da rundt, lyder det det
lunt fra Casper på typisk
vestjysk maner, men smilet
afslører, at det faktisk går
rigtig godt.
Både han og Annemette
er rigtige vestjyder – han er
fra Malle ved Horne, hun er
fra Oksbøl, og de tager deres
store ansvar med beundringsværdig vestjysk ro.
Alligevel var arbejdsbyrden
på et tidspunkt ved at tage
pusten fra dem, men det fik
datteren Laura Sofie, der er
født i 2011, heldigvis lavet
om på.

Stamgæster
– Jeg ville måske være gået
ned med stress, hvis vi ikke
havde fået et barn. Når man
bliver forældre, er man nødt
til at skrue lidt ned og tænke
på barnets behov. Det var nok
egentlig meget sundt for os,
fortæller Annemette.
Den lille familie bor i
Outrup tæt på hotellet, og
parret gør, hvad de kan, for
at skabe en normal hverdag
for deres datter. Annemette
møder tidligt og går klokken
15 for at hente Laura Sofie
i børnehave, mens Casper
møder ind lidt senere – og til

▴ Den enorme fiskeafstøbning er en af de sjove ting,
som fulgte med, da Casper og Annemette overtog hotellet.
◂ Lokale råvarer og økologi betyder meget for Casper,
der er vokset op i et hjem à la Bonderøven på tv, hvor
det meste blev dyrket og produceret selv.
gengæld bliver til om aftenen.
– Så vi ser mest hinanden
på arbejde, fortæller de med
et smil.
De forsøger dog også at
holde fri om søndagen.
– Men Casper er ikke så
god til at holde fri. Han kan
ikke sidde stille, griner Annemette.
Datteren er også et kendt
ansigt på Henne Mølle Å
Badehotel, hvor mange af
stamgæsterne spørger efter
hende.

EN KØBENHAVNERDRØM

Historien om Henne Mølle Å
Badehotel tog sin begyndelse
i 1934, hvor københavnske
Othilia Thorup under en ferie
blev forelsket i områdets barske
og smukke natur. Hun fik sin
søster Thekla med på ideen om
at opføre et badehotel, og da
Thekla kendte multikunstneren
og arkitekten Poul Henningsen
(PH), fik han til opgave at tegne
hotellet. Badehotellet stod klar
til indvielse i 1936 og forblev
i familien
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– Det var også helt vildt, så
mange gaver vi fik fra tidligere gæster, da jeg havde
født. Hjemmestrik, bamser
og andre fine ting, fortæller
Annemette.
En vigtig ingrediens i
opskriften på badehotellets
succes er netop, at gæsterne
føler, de kender familien.
– Det betyder meget for os,
at vi har tid til at snakke med
gæsterne. Vi vil gerne skabe
en familiær stemning, fortæller Casper.

Det er tilsyneladende lykkedes, for mange gæster har
lyst til at komme igen – og
Casper og Annemette har lyst
til at blive.
– Indtil videre er planen
da, at vi bliver her, til vi går
på pension. Vi er i hvert
fald ikke blevet trætte af det
endnu, siger Annemette.
– Når man har knoklet så
meget for noget, så vil man
også gerne være sikker på,
at det bliver ved med at køre
godt, lyder det fra Casper. B

1987, hvor fagforeningen Frie
Funktionærer købte stedet og
stod for en nænsom restaurering med respekt for den
oprindelige atmosfære og
arkitektur.
I dag er badehotellet åbent
for alle gæster, men medlemmer af fagforeningen Frie
Funktionærer overnatter til
en særlig rabatpris.

▸ Poul Henningsen (PH), der døde i 1967, var en mand med
mange talenter, men er særligt kendt for sit karakteristiske lampedesign. Det var hans intention, at hotellet skulle glide naturligt
ind i landskabet. Derfor er det nærmest bygget ind i klitten.
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