




 
I Kandestederne ved Skagen kan du opleve et helt specielt lys og en magisk energi. Her har kunstnere, for-
fattere og skuespillere siden begyndelsen af forrige århundrede søgt tilflugt. Her var de på behørig af-
stand af det mere livlige Skagen, men alligevel ikke for langt væk. 
 
Charmen, nostalgien og de smukke omgivelser er bevaret, og det får mange til at besøge vores skønne bade-
hotel år efter år. Man mindes en tid med stråhatte, hvide parasoller og lange, lette, hvide sommerkjoler. Et 
ferieliv, hvor man ikke var turist, men feriegæst. 
 
HJORTHs Badehotel åbnede som hotel i 1890 og blev drevet af familien Hjorth frem til 1982. Kokholms 
Hotel blev etableret i 1906 af det nygifte par Elisabeth og Kresten Kokholm. Hotellet blev indrettet i en 
ældre ejendom, som de byggede lidt om. Kokholmfamilien drev hotellet frem til 1981. De to hoteller er nu 
slået sammen og danner sammen rammen om HJORTHs Badehotel. 
 
I 2018 overtog Mikael Valentin forpagtningen. Han er kendt som indehaver af Restaurant RUSK i Aalborg. 
Mikael Valentins vision er at gøre hotellets rødder mere tydelige. Det kommer bl.a. til udtryk i det hjemme-
lavede princip i madlavningen samt på navnene på retterne, som alle er gamle danske klassikere som fx arme 
riddere, benløse fugle og bondepige med slør. 



RESTAURANTEN 
 
En smuk, særegen og nærmest majestætisk natur omkranser HJORTHs Badehotel, og det forpligter! Roen 
herfra bliver er taktstok, og man lader sig svinge i takt med sæsonen. En fordybelse i gaverne fra naturens 
hånd inspirerer på daglig basis, og menuen bliver udtryk herfor. 
 
Med uhøjtidelighed og det berømte glimt i øjet fortolkes på gamle danske klassikere og der skabes på den-
ne måde et møde mellem fortid og nutid – et møde der minder os om vores rødder og måske skaber nye midt 
i en globaliseret verden. 
 
Kreativiteten udspringer af de lokale, sæson-aktuelle råvarer, hvor naturens stemme er mest tydelig.  

Nu er vi sultne og har indtaget VIP-stuen og venter på helstegte rødspætter ... 


