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»Jeg har jo en
forkærlighed til
badehoteller,
og Skagen er
et oplagt sted
at være foruden
i Gilleleje. Jeg
tror meget på
Skagen,«
siger Humberto
Petersen, der
har investeret
et tocifret
millionbeløb i
at løfte Hotel
Plesner til
badehotel med
base i byen.
Foto: Lars
Horn/Baghuset

Gammelt Plesner-hus 
rejser sig som badehotel
Arkitekt Ulrik Plesner har slået
stregerne til bygningen, der i 
dag rummer Skagens nye badehotel.
Men vejen dertil er gået gennem 
både cykelsmed, købmandshandel 
og den mere berygtede end berømte
beværtning Lygten. Ejeren 
tror på sit badehotel midt i byen.
Børsens Sommerserie lader 
det komme an på en prøve

PUNKTNEDSLAG

I sommerserien "Punktnedslag"
besøger dagbladet Børsens
egnsredaktører spændende steder
og personer rundt omkring i landet.

AF MALENE SEVERINSEN

Det er ikke uden skepsis, at
kursen er sat mod Hotel Ples
ner. Et badehotel midt i byen!
Det svarer jo til jordbær uden
fløde – eller gammeldags is
vaffel uden guf. De fungerer
hver især ganske udmærket,
men det fuldender ligesom
oplevelsen, når de kombine
res. Nuvel. Et badehotel midt
i Skagen uden strand skal ha
ve chancen.
Vinden går friskt (læs: det
stormer!) gennem gaderne,
da vi parkerer bilen og kort
efter træder indenfor på Ho
tel Plesner. I samme sekund
døren smækker bag os, føles
det som om, at vi er trådt ind i
en tidslomme.
Min lillesøster ser sig beta
get omkring, mens jeg straks
observerer, at vi er helt for
kert klædt. Vi burde have
florlette sommerkjoler og
store stråhatte på for at mat
che omgivelserne. Striber her
og der kombineret med høje
træpaneler og skønne, lyse
farver skaber en helt særlig
stemning. Og duften. Vi står
et øjeblik og suger indtryk
til os. Hvad er det med den

duft? Pludselig kan jeg mær
ke det. Det er duften af bade
hotel! Duften af sommer, sol
og kølig hvidvin.
Da bygningen, der i dag
huser Hotel Plesner, blev op
ført i 1907, lå den direkte ud
til klitter og hav. Ejendom
men var den nye købmands
handel og tegnet af arkitekt
Ulrik Plesner.
Den søde receptionist til
byder at reservere bord for os,
så vi er sikret et godt aftens
måltid. Årets sommersæson
er lige på vippen til at løbe
af stablen, og der er allerede
godt med mennesker i byen.
Efter en smule forhandling
med min lillesøster falder
valget på Skagen Fiskere
staurant, hvorefter vi går op
på vores værelse.

En snedig indgang
Det emmer af badehotel i he
le vores suite, der består af to
store værelser og et badevæ
relse. Striberne er fulgt med
op på værelset, og en lille or
kide på bordet får støtte af et
stykke sejlgarn. For ligesom
at understrege stemningen,
gætter jeg. Min lillesøster
dumper betaget ned i sofa

en og konstaterer henrykt, at
der står en flaske bobler på
køl. Perfekt kombineret med
en stor skål jordbær, chokola
de og kirsebær. Flasken bliver
straks åbnet, og vi skåler på et
hyggeligt ophold. Da det end
nu er tidligt på sæsonen er re
ceptionen ikke døgnbeman
det, men til gengæld passer
vores nøgle til en snedig ind
gang på bagsiden af hotellet.
Vi kigger forundret på en
snoet trappe, der fører læn
gere op i det gamle hus. Tri
nene er slidt ganske skæve
og meget smallere på mid
ten end i siderne. Forklarin
gen finder vi hurtigt. Huset
har engang været ejet af Køb
mand Andersen, der havde
intet mindre end 13 børn, og
de har alle rendt op og ned ad
den gamle trappe. En char
merende og autentisk detal
je i det skønne badehotel, der
hygger om os i en sådan grad,
at vi nær kommer for sent til
vores bord på restauranten.
Rødspætte til min lillesø
ster, mens jeg satser på helle
flynderen. Født og opvokset i
Vendsyssel ved min søster og
jeg så ganske udmærket, at
en rødspætte, den skal fylde
hele tallerknen! Og ved na

bobordet får vi syn for sagen.
En svensk gæst har netop få
et sin tallerkenstore rødspæt
te serveret, idet hans kone
udbryder.
»Næ skat, der er jo fisk på
begge sider!«
Min søster og jeg ser på
hinanden. Kæmper ihærdigt
for ikke at bryde grinende
sammen. Ak ja, stakkels rød
spætte. Hvorledes den mon
skulle se ud, hvis der ikke
var fisk på begge sider? Bå
de rødspætte og helleflynder
er en succes, hvorefter vi be
giver os op i byen. Der er live
musik på Jakobs Café & Bar,
så her dumper vi ind.
Adskillige cocktails sene
re er min søster og jeg på vej
tilbage til vores badehotel. Vi
går gennem den nu lidt min
dre blæsende sommernat,
mens vi taler om dagens be
givenheder. I dette øjeblik
er det faktisk helt perfekt, at
vores badehotel ligger midt
i byen. Vi er nemlig hurtigt
hjemme. Det er min lillesø
ster med sin aldrig svigten
de stedssans, der finder vores
snedige bagindgang, hvoref
ter vi stille (eller i hvert fald
så stille vi kunne) lister op ad
trappen og låser os ind. Så li
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Nyejertror
påSkagen
»Et badehotel er mere en fø
lelse end en bestemt belig
genhed.«
Det mener Humberto Pe
tersen. Han er manden, der
har investeret et tocifret
millionbeløb i at løfte Hotel
Plesner til badehotel med
base i byen. Han ejer i forve
jen Gilleleje Badehotel, og
det var kærligheden til ba
dehoteller, der førte ham til
Skagen.
»Valget stod mellem et
hotel på Bornholm og så
dette i Skagen. Vi var ikke i
tvivl om, at det skulle være
et badehotel, for det er sti
len, vi vil. Der er bare ikke så
mange badehoteller tilbage
i Danmark, og du kan ikke
bygge et nyt badehotel. Du
får simpelthen ikke sjælen
med,« forklarer Humberto
Petersen.

Masser af sjæl
Men sjæl er der masser af i
det gamle hus på Holstvej,
der har fået skærpet og løftet
profilen, siden den energiske
badehotelejer overtog byg
ningen i sommeren 2010.
Sidste år blev sæsonen kørt
igennem med de daværen
ster vi forsigtigt over til vores
værelse, hvor skønne senge
og knasende sprødt senge
tøj venter på os. Gardinerne
rulles ned, mens jeg betrag
ter natten. Mørket vil lige
som ikke rigtig tage over, om
vendt er solen ej heller på
vej op. Men Skagen er jo og
så kendt for sit specielle lys,
tænker jeg, mens min søster
igen har taget plads i sofaen.
Der bliver spist et par kirse
bær mere, mens vi nyder væ
relset og alle detaljerne.
Det er næsten ikke til at
forestille sig, at bygningen
her gennem tiden har huset
både en tandlæge, en elek
triker, en cykelsmed, en café
og ikke mindst den berygte
de beværtning Lygten. Hele
husets sjæl emmer af bade
hotel. Måske har ejendom
men langt om længe fundet
sit kald.
Selvom klokken nu nær
mer sig tre om natten, så be
slutter vi os for at sætte væk
keuret til klokken syv. Vi
glæder os nemlig allerede til
morgenmaden. Men da uret
ringer, og solen for længst
har gjort sin entre i værelset,
kan jeg uden kamp få bade
værelset. Min lillesøster har
absolut ingen intention om
at stå op og forsvinder i det
kridhvide, stribede sengetøj.
Da vi omkring klokken
ni kommer ned til morgen
mad, bliver vi mødt af Bir
git, der straks sørger for en
hel kande nybrygget kaf
fe. Man siger jo, at forvent
ningens glæde er den stør
ste, og den bliver så sandelig
indfriet denne lørdag mor
gen på Hotel Plesner. Brødet
er fuldstændig formidabelt,
kaffen tilpas stærk, og crois

de rammer, men vinteren er
blevet brugt til at skabe den
rette atmosfære. Følelsen
af badehotel. Til gengæld
er det slet ikke så tosset, at
der er få badehoteller tilba
ge, hvis man spørger ejeren
af Hotel Plesner, der har 16
værelser.
»Det er jo netop noget af
det gode ved badehoteller
ne. At der ikke er så mange
af dem. For kendetegnende
ved et badehotel er jo den
hyggelige, intime stemning.
Et hotel drevet med person
lighed,« siger Humberto Pe
tersen.

Langsigtet investering
Han er ikke i tvivl om, hvad
det bedste ved det nye bade
hotel i centrum af Skagen er.
»Det bedste er atmosfæ
ren, beliggenheden og hu
sets historie,« siger han
prompte.
Og Hotel Plesner er en
langsigtet investering for
den nye ejer.
»Jeg har jo en forkærlig
hed til badehoteller, og Ska
gen er et oplagt sted at væ
re foruden i Gilleleje. Jeg
tror meget på Skagen,« siger
Humberto Petersen.
malene.severinsen@borsen.dk

santen som havde den netop
forladt en fransk gourmetba
ger. Fortryllende. Min søster
og jeg noterer henrykt, at der
er hybenmarmelade. Rig
tig hybenmarmelade. I dette
skrivende øjeblik konstate
rer jeg, at jeg på min blok har
tegnet en smiley. Om det er
på grund af croissanten, hy
benmarmelade eller det for
midable brød ved jeg ikke.
Måske er det bare oplevelsen
som helhed.
»Det er altså lidt hyggeligt,
at de spørger til vores aften,«
konstaterer min lillesøster,
da jeg spørger, hvad hun sy
nes om at bo på badehotel.

Det spøger på værelset
Det er tiende sæson for Bir
git på Hotel Plesner. For
inden var hun 14 år på det
gamle Ruths Hotel. I dag er
hun hele husets ånd. Og hun
kender hver en krog.
»Ja, huset er jo en ældre
dame,« siger hun smilende
og tilføjer, at det i øvrigt spø
ger på værelse et.
Birgit er adskillige gan
ge kommet ind på værelset,
hvor fjernsynet er tændt, og
gæster, der har boet på væ
relset, har berettet om en
kold vind, der går gennem
rummet. Min søster og jeg
forsikrer dog, at det ikke spø
ger på værelse seks. Vi har
sovet helt fortrinligt og forla
der modvilligt vores værelse.
Da døren smækker bag os,
og vi igen står på gaden med
vores bagage i hånden, er det
ligesom, at sommerstemnin
gen er blevet inde på bade
hotellet.
malene.severinsen@borsen.dk

Optil23grader

2023°
17.00•MissMarple:Hvorfor
spurgtedeikkeEvans?
Engelskkrimifra2009.Den
ungeBobbyAttﬁelderden
eneste,derhørerendøende
mandsgådefuldesidsteord.
Bobbyerfastbesluttetpåat
løsegådenogindgårenumagealliancemeddensmukke
overklassepigeFrankieog
missMarple,dererpåbesøg
hosfamilien.DanogenforsøgerattagelivetafBobby,står
detklart,atdererenmorder
påspil
• 18.30 • TV Avisen med
Sporten
19.05•AftenshowetSommer
19.35•Sommervejret
19.45•Fodbold:OB-Panathinaikos,direkte–OBhar
mulighedenforatspillesigi
ChampionsLeague,mendet
bliverlangtfranogenletopgave.Fynboerneskalnemlig
opmoddetgræskestorhold,
Panathinaikos,i3.kvaliﬁkationsrunde
• 20.45 • TV Avisen
21.00•Fodbold:OB-Panathinaikos,direkte
22.00•JackDriscoll–
defortabtedrenge
Irskkrimidramafra2010.
PolitimandenJackDriscoll
erblevetudstationerettil
detødekystområdeiIrland,
hvorhanerfødtogopvokset.Hanskollegaerpåbarsel,
dahanbliverkaldtudtilen
sag.Nogleturisterpåegnen
ervidnetilmordetpåderes
nabo-ogJackfårtravltmed
atforhindrenaboerneiat
sættederesegetlivpåspilfor
atfangeforbryderen
23.40•OnsdagsLotto
23.45•Vedduhvemduer?–
KevinWhately
Britiskdokumentarseriefra
2008
00.45•Kysttilkyst–
Vestkysten

• Nyheder døgnet rundt

17.00•17Finansognyheder
18.00•Nyhederogﬁnans
20.00•AftenLive
21.00•Nyhedstimen
22.20•22ﬁnans
23.00•23Live:Klædtpåtili
morgen
23.30•Natnyt
00.00•Nyheder,sport,vejr

Mesttørtmednogensologdagtemperaturermellem20og23grader.
Svagtiljævnvind,efterhåndenmestfranordognordvest.Omnattenfortsatmesttørt,menideøstligeegnemereskyetogmåskeenkeltebyger.
Temperaturernedmellem10og15graderogsvagtiljævnideøstligeegne
optilfriskvindfranordognordvest.
Ritzau

• 18.00 • Nyhederne,

Finans og Sporten
18.20•Go’aftenDanmark
• 19.00 • Nyhederne
19.30•Regionalprogram
20.00•Liebhaverne–Gennemetparmånederhar
PernilleSamsforsøgtatsælgedensmukkehesteejendom,menudenheld.Nu
erhunpåvejtilmødemed
kundenforatfortælle,athun
mener,atudbudsprisenpå
ejendommenskalsænkesfra
45mio.kr.til35mio.kr.
JanFogfremviseretgennemrenoveretTownhouse
itreetagerinærhedenaf
Amalienborg
20.35•Sætskønhedenfri
Etbrandoffermedetvansiretansigtogenskønhedsnarkomanmedbundløsgæld
mødesogforsøgeratblive
klogerepåbegrebersomindreogydreskønhed
21.25•DagensMand
Datingshow
• 22.00 • Nyhederne og
Sporten
22.20•Regionalenyheder
22.30•Partyiprovinsen
Tagmedtildevildestefester
iprovinsen
23.05•Sex–oghvordan
manfårdet
23.35•Heltsygt!

18.25•Columbo:Envennetjeneste–Amerikanskkrimi
fra1974.Underetskænderi
kommerHughCaldwellfor
skadeatdræbesinkone.Han
bedersinven,politichefen
Halperin,hjælpemedatdækkeoverdrabet,ogHalperin
fårdettilatseudsomenindbrudstyvsgerning.Caldwell
kanikkeforudse,athansven
snartvilforlangeenlignende
tjenestetilgengæld
20.00•Mitchell&Webb
Engelsksketchserie
20.30•LøgnerenJakob
Amerikansk/fransk/ungarsk
humoristiskdramafra1999
medRobinWilliams.
Seseparatomtale
• 22.30 • Deadline
22.50•DR2Global:Irans
grønnerevolution
Franskdokumentarprogram
fra2010.Optildetiranske
præsidentvalgimaj2009blev
althåbomforandringknyttettilpræsidentkandidaten
Mousavi.Hanstilhængere
begyndteatiføresiggrønne
farver–islamsfarveoggrøn
somhåbet
23.40•TheDailyShow
Amerikansksatireshow
00.05•Bonderøvenretro
00.35•Niklas’mad
Madmagasin

18.00•Nyhedsstrømmen
Kommentarer,reportagerog
analyser
19.30•Erhvervsnyheder
Medanalyserfraverdens
ﬁnanscentre
19.45•Dagenssport
20.00•Dagensnyheder
Nyhederoganalyser
21.30•Erhvervsnyheder
Medanalyserfraverdens
ﬁnanscentre
21.45•Dagenssport
22.00•NyhederfraUSA
22.30•Hardtalk
Interviewmedenprominent
beslutningstager
23.00•Nyheder
23.30•Erhvervsnyheder
23.45•Dagenssport
00.00•NyhederfraUSA
00.30•Erhvervsnyhederfra
Asien
00.45•Dagenssport
01.00•Nyheder

18.50•Duellen-Quiz
19.45•Viden-kortogkontant-videnskabensverden
• 19.55 • Finansnyt
• 20.00 • Nyheder
20.15•Ugeefteruge
Tyskdramafra2009
21.45•Tysklandskunstnere
22.30 • Nyheder
23.00•Dentabteære–
familienSürücüpåafveje–
Dokumentar
23.45•Hr.LuoiSverige–
økonomiskhjælpaalKina–
reportage

• 19.00 • Nyheder og vejret

LØGNEREN JAKOB
DR2 20.30 •UndertyskernesbesættelseafPolenunder
2.VerdenskrigoverhørerjødenJakobenforbudtradiotransmission,derfortælleromderussisketroppersfremmarch.Dahanviderebringernyhedenidenjødiskeghetto
spredeshåbetsomenløbeild,ogderforbegynderJakob
selvatopﬁndeogudbredeﬂerepositivenyheder.Men
snartsættertyskernejagtenindpårygtesprederen,idetde
tror,atderﬁndesenvirkeligradio.

På Ipad og borsen.dk kl. 10.00, 16.00 og 17.00

DILBERT

AFMALENESEVERINSEN
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19.25•Kystvagten
Tyskkrimiserie
20.15•Fodbold:Audi-Cup,
direkte–FinaleiAudi-Cup-
fraMünchen,Tyskland
22.45•Udlandsjournalen
Udenrigsmagasinmedreportagerfraheleverden
23.15•Diamantbryllup
Tyskkomediefra2009
• 00.35 • Nyheder og vejret
00.50•BadEggs
Australskkomediefra2003

