Månedens historie, juli 2018:
Det er sommer – nedenunder et lille uddrag fra bogen ”Søndervig Badehotel 50 år”,
1934:
En stedse større strøm af gæster til Søndervig lokket af herligheden i naturen derude
såvel som af fru Gravesens snart landskendte bord. Mange ”kendte navne” har været
gæster derude, ofte gennem årtier. At læse i hotellets gamle fremmedbøger er ikke kedelig
lekture. Vi nævner i flæng nogle enkelte mere kendte folk:
Grosserer David Metz, København, bispinde Asta Grundtvig, grosserer H. Pontoppidan,
Hamborg, Arkitekt Martin Nyrop (har tegnet Københavns rådhus), maleren Otto Bache,
N.P. Mols, (hvis mindesmærke nu kan ses på Nordsøvej, Søndervig), kgl. hoffotograf
Elfelt, skuespillerinde fru Mathilde Nielsen, arkitekt Ulrik Plesner (har tegnet mange
markante bygninger i Ringkøbing). Maleren Børge Nyrop (bror til Martin Nyrop), justitsråd
Heiberg (stammer fra apotekerfamilien Heiberg)
Dertil vrimler det af adelige navne: Bille Brahe, Juel Brockdorff, Rosenkrantz, Schallalitzky
de Muckadell, Ahlefeldt Laurvig, Lerche osv. osv. ”Åh, de har været her, meget af landets
adel”, siger fru Gravesen med klædelig beskedenhed.

Fru Gravesen foran Badehotellet

Folk, der var drenge for 40 år siden (1890’erne), fortæller, at endnu dengang var det en hel
begivenhed at se nogen bade. Opdagede man, at en eller anden bogstaveligt talt var ved
at gå i vandet, ja så sprang den yngste ungdom af sted for at se, hvordan det spændte af.
Selv havde man hjemmefra strengt påbud om ikke at bade, - bare soppe! Hele familien tog
sig en soppetur, og når det var forbi, havde man for denne gang fået, hvad man med
rimelighed kunne forlange af badelivets glæder.

Badebillede fra 1890’erne

Hvad skal enden blive?
Det var strengt forbudt herrer og damer at bade sammen. Det kendtes ikke.
Herrebadehuse i række for sig, damernes for sig. Det var damerne, der gjorde oprør.
Nogle sagde, at de ville have lov at bade sammen med deres mænd. Det lod sig gøre,
men så måtte damerne gå hen i herrernes badehuse. Herrer på damernes område
tilstedte man ikke. Alligevel kom forargelsen.
En dag, fortæller fru Gravesen, kom der en lærerinde til mig med alle tegn på forargelse
malet i sit ansigt.
- Hør, fru Gravesen, udbrød hun, nu går herrer og damer sammen i bad, hvad skal enden
blive?
- Våd, tænker jeg, smilede fruen.

Søndervig Badehotel – senere Søndervig Vesterhavsbad. I dag ligger Danland på stedet.

