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HENNE MØLLE Å BADEHOTEL

Bland höga klitter, vid en lång orörd sandstrand, finns en diskret byggnad 

insprängd i naturen. Den består av flera huskroppar i sandputsad funkisstil och 

syns knappt från den slingrande grusvägen. 

Att det byggdes ett hotell på denna otillgängliga plats på Nordjylland 

är en dam vid namn Othilia Thorups förtjänst. Hon var oerhört fascinerad av 

Henne strands storslagna natur och lyckades övertyga sin syster Thekla om 

att de tillsammans skulle uppföra ett hotell på platsen. År 1935 fick arkitekten 

och designern Poul Henningsen, kanske mest känd för sin succé PH-lampan, 

uppdraget att rita ett hotell. Det skulle ligga precis där Mølle å rinner ut i havet. 

Henningsens vision var att smyga in byggnaden bland sandklitternas formationer 

så att det skulle smälta in i naturen. Han ville göra ett hus som var funktionellt 

och vackert och som präglades av enkelhet i både material och former. I den ena 

huslängan, där sovrummen ligger, leder egna utgångar från varje rum direkt ut 

till sandstranden. 

Huvudbyggnaden innehåller matsal och sällskapsrum med öppen spis och 

är byggd i etage med olika trappavsatser. Inredningen är ljus och luftig och alla 

möblerna är ritade av arkitekten själv – naturligtvis med PH-lampor över varje 

bord. I matsalen hänger en ljuskrona med levande ljus som bryter av mot den 

övriga inredningen. Den har hängt där sedan hotellet öppnade. Från början 

fanns ingen elektricitet på hotellet så efter middagen fick gästerna ta varsitt ljus 

ur kronan med sig ut för att lysa sig fram till sina rum. 

I matsalen serveras frukost, lunch och middag för den som önskar. Vill man 

som omväxling äta någon annanstans finns den lilla orten Henneby en bit bort 

med flera restauranger och affärer. 

Västerhavets salta vindar gör att badhotellet är hårt utsatt och de nya ute-

möblerna på terrassen ser redan lite slitna ut. Det dramatiska landskapet är helt 

klart en attraktion som inte lämnar någon gäst oberörd. Vågornas eviga rullande 

hörs ända in i sovrummet. Ibland – när molnen tornar upp sig och vinden piskar 

mot rutorna – kan platsen nästan kännas kuslig. Andra dagar ligger havet blankt 

och stilla och vädret lockar till promenad i den mjuka sanden. 
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FAKTA

HENNE MØLLE 

Å BADEHOTEL
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Öppet Mars–november

Rum 22 rum

Mat Frukost, lunch och 
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