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Dragestil og sandslotte



2 TEMA LAKOLK – DRAGESTIL OG SANDSLOTTE

TEMAHÆFTET UDGIVES AF:

Nationalpark Vadehavet, Havnebyvvej 30 DK–6792 Rømø, tlf. 0045 72 54 36 34

www.nationalparkvadehavet.dk, vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Temahæftet er udarbejdet i samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet, Sydvestjyske Museer og Museum Sønderjylland – 

Skærbæk som et led i projektet Formidling af Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet (2014-2015).

Udgivelsesdato: Marts 2015

Forsidefoto: Sommerhuset Hamenaburg (Lakolk 256) i 2014.

Redaktør: Jannie Uhre Ejstrud, ph.d., Sydvestjyske Museer.

Nutidige fotos: Jannie Uhre Ejstrud, Sydvestjyske Museer, 2014.

Historiske fotos: www.skaerbaek.com

Design og layout: Nationalpark Vadehavet – Søren Christensen

Tryk: Rosendahls, Esbjerg

Sommerhuset Hamenaburg (Lakolk 256) blev opført i 1900. 
Udsnit af postkort fra starten af 1900-tallet.
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I sommerhusområdet Lakolk på Rømø 
ses endnu sporene af ferieparadiset 
Nordseebad Lakolk.  Kurbadestedet blev 
grundlagt i 1898 i det dengang øde klit-
landskab på Rømøs vestkyst. Badestedet, 
som kun eksisterede i seks sæsoner, var 
et pionerprojekt for sin tid. De endnu 
bevarede bygninger fortæller ikke kun 
historien om en nostalgisk byggestil med 
dragehoveder og spir; de er også vidnes-
byrd om den vision, der bragte badeturis-
men til Rømø mens øen endnu var tysk.
Nordseebad Lakolk startede som et 
anpartsselskab i 1898. I spidsen for 
foretagendet stod Christian Johannes 
Jacobsen, som var præst i Skærbæk og 
en driftig iværksætter. Da badestedet 
åbnede den første sæson i 1898, bestod 
det kun af nogle få bygninger. Fem år 
senere, da selskabet gik konkurs, havde 
det udviklet sig til et komplet ferieland 
med sommerhuse, hotel, restaurations-
bygninger og badehuse. 

Drageland
Går man en tur igennem sommerhusom-
rådet Lakolk på nord- og sydsiden af det 
nuværende Hotel Lakolk, kan man stadig 
se eksempler på de tidlige sommerhuse, 
der var en del af pastor Jacobsens Nord-
seebad Lakolk. De karakteristiske huse, 
som var tegnet af tyske arkitekter, blev de-
signet i en blanding af norsk dragestil og 

Dragestil og
sandslotte

Historien om det første Lakolk

Af Jannie Uhre Ejstrud, akademisk 

medarbejder, ph.d. Sydvestjyske Museer

Sommerhuset Schwalbenheim (Lakolk 148) 
blev opført i 1899

Den brede sandstrand ved Lakolk gav kurbadegæsterne gunstige 
vilkår for den yndede fritidsforlystelse; sandslotsbyggeri.
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Hotellet Drachenburg fra 1901 var opført i bindingsværk, men bræddebeklædt så 
det passede sammen med de øvrige bygninger i dragestil. Hotellet blev betegnet 
som et ”med alle nutidens bekvemmeligheder udstyret slotsagtigt pragthus”. 

Strandpavillonen Strandhalle 
fra 1899. Stranden fyldtes om 
sommeren med strandkurve til 
de fortrinsvist tyske badegæster.

Restaurant Kaiserhalle, opført i 1899, set fra 
stranden. Her indtog kurbadegæsterne deres 
måltider. Udsnit af postkort fra 1903.

Sommerhuset Samoa (Lakolk 252d) 
blev opført i 1899.

Samme Samoa i 2014.

Sommerhuset Kiautschau 
(Lakolk 252) som det så 
ud i 2014.

Samme Kiautschau 
som det så ud efter 
opførelsen i 1899.
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schweizerstil. Husene blev opført med rigt 
udskårne gavle og vinduesindramninger, 
og nogle gavle var prydet af udskårne 
dragehoveder. Stilen var inspireret af den 
nordiske mytologi, og mange af de små 
træhuse fik storladede navne med histo-
risk eller mytologisk klang, såsom ”Eu-
lenburg”, ”Niffelheim” og ”Wallhall”. 
Stilen var udtryk for et nordisk sværmeri 
hos grundlæggeren, pastor Jacobsen. 
Sommerhusene blev opført som blokhuse, 
dvs. træhuse opført af kløvede stam-
mer, som var almindeligt i ældre norsk 
byggeri. De blev opført på pæle, der blev 
rammet 1,5 meter ned i sandet. Husene 
var ikke opvarmede, da de kun skulle 
bruges i sommermånederne. Der var ikke 
noget køkken; husmoderen skulle også 
holde fri. Tanken var, at alle måltider 
skulle indtages i nordsøbadets restaurant.
Foruden blokhusene omfattede Nordse-
ebad Lakolk også badehotellet Drachen-
burg, restaurant Kaiserhalle, strandpa-
villonen Strandhalle, musikpavillonen 
Schwanhildsruh, to varmbadshuse, nogle 
butikker og en station for troljen, den 
hestetrukne togvogn, alle opført i den 
karakteristiske drage- og schweizerstil 
imellem 1898 og 1902. Færdselen imellem 
bygningerne foregik på gangbroer, der 
snoede sig imellem klitterne. Både disse 
bygninger og gangbroerne er væk i dag.

Badeturisterne
Tanken bag Nordseebad Lakolk var at ska-
be et feriested for den tyske middelklasse 
i det, der dengang var den nordligste del 
af det tyske kejserrige. Tidligere havde det 
kun været de velhavende, der tog på ferie, 
men hen imod år 1900 begyndte rejserne 
til fjerntliggende egne at sprede sig til 
flere samfundslag; turismen, som vi kender 
den i dag, begyndte. Nordseebad Lakolk 
blev anlagt som et led i den nye kur- og 

Sandslotte for voksne
Gæsterne i Nordseebad Lakolk boede 
ofte på badestedet i flere uger, og meget 
af tiden gik med ophold på stranden. 
Her blev der badet, spadseret, hvilet i 
strandstolene – og bygget sandslotte. 
Sandslotsbyggeri var dengang mere end 
blot en børneaktivitet; det var i høj grad 
en aktivitet, som også de voksne kastede 
sig ud i. Nogle gange var der tale om 
en vold, der omkransede strandkurvene 
og gav en kortvarig beskyttelse mod 
tidevandet. Andre gange kunne slottene 
være hele fæstningsværker, der markerede, 
hvor familien havde slået lejr – og gerne 
med et flag plantet i toppen af tårnene. 
Sandslotsaktiviteten var meget yndet på 
de tyske badesteder. I Westerland på Sild 
måtte badeledelsen indføre en maksimal 
diameter for sandslotte på 5 meter. Nord 
for grænsen blev det omfattende sand- 

badekultur, der bredte sig på de tyske 
Vadehavsøer og på Fanø og fra 1890’erne 
medførte udviklingen af de første ’ferieby-
er’, herunder bl.a. Fanø Nordsøbad. 
De badeturister, der kom til Lakolk, kom 
især for at nyde godt af det gode klima. 
Turistbrochurerne, som blev sendt ud for 
at reklamere for badestedet, garanterede, 
at klimaet ville have en positiv virkning 
på både krop og sjæl. Folk med både 
nervelidelser og fysiske lidelser kunne 
ifølge brochurerne opleve en forbedring 
af helbredet efter opholdet, der både 
bød på havbade og nærende kost. Man 
kunne også prøve en mælkekur med frisk 
mælk fra badestedets egne køer – eller 
en lunende grog efter en lang dag med 
badning. Nordseebad Lakolk blev lanceret 
som et moderne kursted, der bød på 
afslapning og restituering i flotte og spæn-
dende omgivelser – og til rimelige penge.

Sommerhuset Nifflheim (Lakolk 202) 
med badegæster anno 1900.

Strandslottene kunne være hele 
fæstningsanlæg, der skabte små 
privatsfærer langt væk hjemmefra 
i det internationale kurbadested.

Søpavillonen Schwanhildsruh i 
den fladbundede Lakolk Sø blev 
opført i 1899 efter inspiration 
fra kinesisk arkitektur.

Sommerhuset Walhall (Lakolk 238) 
blev opført i 1899. Udsnit af post-
kort fra 1903.

Strandglæde for hele familien i 
Nordseebad Lakolk. Kurbadestedet 

havde en fotograf tilknyttet, så 
badegæsterne kunne få et minde 

om  Lakolk med hjem.
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slotsbyggeri betragtet som en usmagelig, 
militaristisk tendens hos de sydlige naboer. 
Foruden sandslotsbyggeri og badning 
kunne man fornøje sig med tennis, 
fodbold, gåture og – i de første år – jagt 
i klitterne. Om aftenen var der musik og 
dans i Kaiserhalle.

Konkursen og dens kølvand
Nordseebad Lakolk fik kun seks sæsoner. 
Trods et stigende antal gæster, der i 1901 
nåede op på 2072 for hele sæsonen, 
dækkede indtægterne på ingen måde 
udgifterne til drift, vedligehold og udvi-
delser. Det skulle vise sig med største ty-
delighed i efteråret 1903, da Nordseebad 
Lakolk blev erklæret konkurs. Herefter 
begyndte stedets tilbagegang og gradvise 
forfald. Der blev gjort enkelte forsøg 

på at få stedet reetableret, men med 
udbruddet af Første Verdenskrig lukkede 
feriestedet helt ned. Efter Genforeningen 
i 1920 blev blokhusene udstykket og kom 
på private hænder. Restaurant Kaiserhalle 
forfaldt gradvist, fik en hård medfart i 
stormene i 1976 og 1981, og de sidste 
rester af bygningen blev fjernet i 1989. 
Hotellet Drachenburg nedbrændte i 
1965, og på dets plads blev i 1966 opført 
et moderne hotel i beton i brutalistisk stil, 
det nuværende Hotel Lakolk.

Lakolk i dag
I dag er der kun få spor tilbage af pastor 
Jacobsens mytologiske ferieparadis. De 
fleste af bygningerne i den karakteristiske 
schweizerstil og norsk dragestil er for-
svundet med tiden. Af de oprindeligt 37 

sommerhuse er der omkring 23 tilbage, 
og de fleste er meget ændret i det ydre. 
Flere af husene har fået tilbygninger for 
at skabe mere plads til køkken og andre 
moderne bekvemmeligheder. Nogle har 
fået udvendig skalmur. Alle drageho-
vederne er for længst forsvundet. Kun 
nogle enkelte sommerhuse har bevaret et 
oprindeligt udtryk – uden dragehoveder, 
men med klare mindelser om dragestilen 
i de udskårne tagudhæng. De står tilbage 
som vidner om det ambitiøse badeturis-
meprojekt og fortæller en vigtig historie 
om begyndelsen på den feriekultur, der 
i dag er en af øens vigtigste indtægts-
kilder. Rent arkitektonisk er de bevarede 
Lakolk-sommerhuse unikke. ><

På det lille butikstorv i Lakolk kunne man blandt andet blive klippet, købe 
papir, leje bøger og blive fotograferet. Foto fra omkring 1905.

Strandgæster i de karakteristiske strandkurve, der gav læ for vesten-
vinden. Opholdet på stranden foregik i tækkelig påklædning, både af 
hensyn til anstændigheden og for at undgå træk. 

Brochuren fra 1908 bragte et kort over 
området. I dag er infrastrukturen æn-
dret, men man kan stadig genkende 
elementer af det tidlige kurbadested.
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Troljen
Nordseebad Lakolk blev anlagt på Rømøs øde vestkyst, og en 
af badeledelsens udfordringer i starten var at få badegæsterne 
transporteret tværs over øen fra færgelejet ved Kongsmark. I 
starten foregik det med hestevogn, men i 1899 blev der anlagt 
en troljebane. Troljen var en hestetrukken togvogn, der kørte på 
skinner. Oprindeligt var planen at etablere en rigtig jernbanefor-
bindelse over øen, men det blev aldrig realiseret. Der blev gjort 
et forsøg på at køre strækningen med et damplokomotiv, men 
det væltede på de spinkle sveller. Desuden var der risiko for, at 
en gnist kunne starte en brand i det tørre landskab. Troljebanen 
kørte i 40 år indtil den blev nedlagt i 1939.

En sejltur for de eventyrlystne
Inden man kunne køre trolje-turen tværs over øen til Lakolk, 
skulle man først til Rømø. Som en ø i Vadehavet lå Rømø 
afsondret i forhold til fastlandet indtil Rømø-dæmningen blev 
indviet i 1948. Sejlads til og fra øen skulle afstemmes med 

Transport

Vil du vide mere

•	 Lakolks historie er beskrevet i H.E. Sørensens bog Lakolk. Et badested gennem 100 år, 1898-1998  
(Forlaget Melbyhus, 1998).

•	 På Museum Sønderjylland – Skærbæk er der en udstilling om det historiske Lakolk, bl.a. med en miniaturemodel af pastor 
Jacobsens Nordseebad Lakolk. Se adresse og åbningstider på www.museum-sonderjylland.dk/skerbek.html. 

•	 på Historisk Atlas – www.historiskatlas.dk – kan du følge de gamle vejforløb i sommerhusområdet ved at bruge  
tidslup-funktionen.

•	 På www.skaerbaek.com findes mange historiske postkort og fotos fra Lakolk.

tidevandet, og der gik lang tid før der kom en fast forbindelse 
til fastlandet. Først i 1897 – året før Nordseebad Lakolk åbnede 
– kom den første færgefart til øen. Overfarten gik fra Skærbæk 
Brohoved til Kongsmark. Sejladsen var tit en oplevelse for de 
eventyrlystne. På grund af tidevandet kunne sejlturen blive 
en langstrakt oplevelse, idet bådene – først motorbåde, siden 
dampere – hyppigt sejlede på grund.

Troljen – den hestetrukne togvogn – fragtede 
badegæsterne tværs over øen fra færgelejet på 

øens østkyst til Lakolk på vestkysten.

Stationsbygningen rummede også 
badeadministrationens kontor.



Nationalpark Vadehavet, Havnebyvvej 30, DK–6792 Rømø, tlf. 0045 72 54 36 34
www.nationalparkvadehavet.dk, vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Sydvestjyske Museer, Tangevej 6, DK–6760 Ribe, tlf. 0045 76 16 39 39
www.sydvestjyskemuseer.dk

Museum Sønderjylland, Storegade 47, DK–6780 Skærbæk, tlf. 0045 74 75 20 52
www.museum-sonderjylland.dk


