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Klitterne pryder store dele af Jyllands vestkyst, og det nye enorme badeland skal  
passe ind i omgivelserne. Foto: Kim Krasuld. 
 

Folkene bag Lalandias tredje feriecenter i 
Danmark tilføjer lidt vestjyske elementer til 
det nye center. 

SØNDERVIG: Keld Hansen skulle sørge for vejret. Resten ville folkene hjemme i Danmark 
selv tage sig af. 

Mandag holdt Parken Sport & Entertainment, PSE, kombineret pressemøde og rejsegilde 
i Søndervig, vest for Ringkøbing. Her skal det kommende Lalandia, som bliver det tredje i 
Danmark, ligge - en sandskulpturpark og et par klitrækker fra Vesterhavet. 
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Adm. direktør Jan Harrit håber, det kommende badeland bliver en perle på vestkysten. 
Foto: Kim Krasuld. 

 

Vejret var solrigt og lunt. Vinden ville formentlig få en københavnsk vejrreporter til at  
svaje, men alle vest for den jyske højderyg vil betegne det som en stille brise. 

Idémanden Keld Hansen er købmand i Søndervig. Han var ikke selv til stede ved 
pressemødet, men var i stedet taget på jagtrejse - velfortjent, lød det. 

Keld Hansen fik idéen til et stort feriecenter i den lille by med kun 200 fastboende 
indbyggere. Den fik han tilbage i 2006. En finanskrise og en planlov har dog stået i  
vejen for projektet, men byggeriet er nu i fuld gang. 

 
Otte boliger skal stå klar til udstilling til juni, hvor salget skydes i gang. Foto: Kim Krasuld. 



- Jeg ved det ikke, men jeg går ikke ud fra, at der vil være rejsegilde på alle husene, sagde 
borgmester Hans Østergaard (V), som fik lov til at sige et par ord på pressemødet. 

Størrelsen snyder 

JCN Bolig og Junge Byg, med base i henholdsvis Herning og Grindsted, skal stå for 
opførelsen af ferieboligerne. 

Borgmesteren har nok ret i sin antagelse om rejsegilderne. Feriecentret vil bestå af 483 
ferieboliger, et strandhotel med 200 værelser samt de kendte Lalandia-indslag - badeland 
og legeland. Derudover kommer også et oplevelsesland 

Badelandet bliver præsenteret som Nordeuropas største. 

- Man vil ikke opleve den så stor, som den faktisk er, når man kommer forbi, fortalte Jan 
Harrit, administrerende direktør i PSE, som ejer Lalandia. 

 
Interessen for projektet er enormt, og tre store telte var ikke nok til at rumme de mange 
fremmødte i Søndervig. Foto: Kim Krasuld. 

 

Direktøren lagde meget vægt på, at Lalandia Søndervig skal bære præg af at ligge i 
Vestjylland. Badelandet får lave tagrygge og grønne tage. Det skal integrere det store 
byggeri i de vestjyske klitter. 

- Vi vil også trække Vestjylland ind i badelandet. Man vil blandt andet møde sand og 
marehalm, sagde Jan Harrit, som betegnede det kommende center som mere råt, end 
udgaverne i Billund og Rødby. 

Direktøren kunne dog berolige med, at den vestjyske blæst og kulde ikke bliver en del af 
indeklimaet. 

Tegningerne af badelandet er ikke færdige endnu. Arkitektfirmaet Bay Arch fra Ringkøbing 
skal slå stregerne. 

Lige nu arbejder håndværkerne på højtryk for at blive klar med otte ferieboliger, der skal 
fungere som udstillingshuse. De skal være klar til juni, hvor salget går i gang. 

Lalandia Søndervig skal efter planen slå dørene op i 2021. 


