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Lakolk anno 1902
Indledning
På Rømøs vestkyst ses endnu sporene af Nordseebad Lakolk, som blev grundlagt i 1898. De
fleste af bygningerne i den karakteristiske schweizerstil og norsk dragestil er forsvundet med
tiden, og kun nogle enkelte sommerhuse har bevaret et nogenlunde oprindeligt udseende. De
står tilbage som vidner om det ambitiøse badeturismeprojekt, der blev iværksat af den stærkt
tysksindede pastor Jacobsen, som var sognepræst i Skærbæk, stærk fortaler for det altyske
fællesskab og en aktiv iværksætter i Skærbæk-området med det for øje, at styrke kejserrigets
indflydelse i Nordslesvig (i dag Sønderjylland). Tanken bag Nordseebad Lakolk var at skabe 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 de lavere klasser i samfundet;
turismen, som vi kender den i dag, begyndte. Pastor Jacobsens nordsøbad var blot et ud af flere
badesteder, der spredte sig på de tyske Vadehavsøer og på Fanø omkring år 1900.
Nordseebad Lakolk var et komplet pionerprojekt i et uudnyttet klitlandskab. Trods historier om
en tidlig bosættelse på stedet, som navnet Lakolk skulle være adopteret fra, var området
ubeboet, da de første bygninger i nordsøbadet skød op i 1898. Fem år senere, da stedet gik
konkurs, bestod det af badehotel, restaurationsbygning, strandpavillon, søpavillon, vinstue,
badehal, butikker samt staldbygning og banegård for den hestetrukne skinnevogn, troljen, der
kørte badegæsterne tværs over øen fra havnen i Kongsmark. Vind og vejr, skiftende hænder,
manglende vedligeholdelse, brand og oprindelige konstruktioner, der ikke var skabt til at modstå
klimaet ved Rømøs vestkyst, har medført, at der kun er få spor tilbage af badestedet. De huse,
der er tilbage, fortæller en vigtig historie om grundlæggelsen af den turisme, der i dag er en af
øens vigtigste indtægtskilder. Dette guidemanuskript skal medvirke til at sætte fokus på
områdets historie.

ET AF DE BEDST BEVAREDE, OPRINDELIGE
HUSE FRA NORDSEEBAD LAKOLK SOMMERHUSET ”HAMENABURG”.

Historisk baggrund
I det følgende gives en kort baggrund for Nordseebad Lakolks udvikling – hensigten bag
oprettelsen og den fysiske udvikling af feriestedet – i perioden 1898-1903. En mere udførlig
redegørelse for stedets opståen og videre udvikling findes i H.E. Sørensens bog Lakolk. Et
badested gennem 100 år, 1898-1998 (Forlaget Melbyhus, Skærbæk, 1998).

Nifflheim (Lakolk 202) omkring 1900.

Den driftige, tysksindede pastor Jacobsen
Nordseebad Lakolk blev grundlagt i 1898 som et anpartsselskab med en bestyrelse. I spidsen
for foretagendet stod Christian Johannes Jacobsen, som var præst i Skærbæk og en driftig
iværksætter. Foruden Nordseebad Lakolk var han også initiativtageren bag bl.a. Creditbank
Scherrebek (1890), væveskolen i Skærbæk (1896), teglværket i Frifelt (1897), rederiet
(overfarten til Rømø, 1897), foruden karpedambruget ved Renbæk, kroen Zum goldene Karpfen,
en briketfabrik i Hønning Mose, opkøb af gårde og et dampbageri i Skærbæk. Aktiviteterne blev
hovedsageligt realiseret ved at rejse penge i Tyskland.
Pastor Jacobsen var stærkt tysksindet, og bevæggrunden for hans iværksætteri betragtes til dels
som et ønske om at styrke det tyske kejserriges magt i det nordligste område. I 1897 opstillede
han som rigsdagskandidat i Tønder-Husum-kredsen for det antisemitiske parti Deutch Sozialer
Reform Verein, dog uden held. Han gjorde flere lignende forsøg på at vinde politisk indflydelse,
og kirkepolitisk stræbte han efter stillingen som biskop i Slesvig. Intet af det lykkedes. Ud over
ønsket om at styrke den tyske indflydelse nordpå må anlæggelsen af badestedet dog også
anskues som en del af den generelle badeturismeudvikling, der skete på de tyske Vadehavsøer
og Fanø omkring år 1900. På Fanø blev Fanø Bad anlagt i samme periode, ligeledes for tyske
midler og med en bestyrelse, der til dels bestod af tyskere.
Foruden det altyske og kristne engagement karakteriseres pastor Jacobsen som en driftig
iværksætter, som var god til at rejse penge og sætte ting i gang, men som ikke formåede at
skabe sund økonomi, der var langtidsholdbar. Nordseebad Lakolk var nok en god idé, men
indtægterne på sommerturismen de første fem år af stedets levetid svarede på ingen måde til
udgifterne ved drift, vedligeholdelse og udvidelser. Det skulle vise sig med største tydelighed i
efteråret 1903, da Lakolk blev erklæret konkurs og Jacobsen blev idømt tre måneders fængsel,
hvorfra han dog blev frikendt. Selskabets økonomi kom aldrig helt for dagens lys, for
hovedbogen var under mystiske omstændigheder gået til ved en meget lokal brand, der kun
omfattede det pengeskab, den lå i. I 1904 blev Jacobsen suspenderet som præst i Skærbæk og
senere afskediget uden pension. Familien flyttede sydpå, hvor Jacobsen fik stilling som
frimenighedspræst.

Det storslåede eventyr, som Jacobsen havde sat i gang på Rømøs vestkyst, kom efterfølgende
på forskellige hænder. Med tiden gik de fleste af restaurations- og forlystelsesbygningerne til
pga. manglende vedligehold og spinkle byggematerialer, der ikke var egnet til klimaet ved
vestkysten, og blokhusene blev udstykket og kom på private hænder. I dag står enkelte af
husene tilbage med store dele af deres oprindelige ydre intakt, men mange er stærkt
ombyggede.

Badets udvikling
Badestedet i Lakolk blev opført over flere etaper i løbet af de seks år, det var under pastor
Jacobsens indflydelse.

Kort over sommerhusområdet fra brochuren i 1912. Stort set det samme som ved konkursen i 1903.

1898: Da den første sæson åbnede i 1898, bestod det samlede badested af to enfamiliesblokhuse, et lille logihus med fire værelser og en restaurationsbygning på 75 m².
Blokhusene var enkle skure på 24 m² opført efter norsk forbillede af en lokal håndværker fra
Skærbæk. Turen dertil gik med damperen ”Lakolk”, som førte badegæsterne fra Skærbæk
Brohoved til Kongsmark (dæmningen blev først færdig i 1948), men som havde en tendens til

at sejle på grund. Turen fra Kongsmark tværs over øen til Lakolk er nok foregået med hestevogn,
for troljebanen blev først anlagt året efter. Hotel Römerhof i Kongsmark, som indgik i
badeselskabet, husede også badestedets feriegæster, ligesom nogle blev indkvarteret privat. 2 I
sommeren
1898
besøgtes
Lakolk
af
ca.
200
gæster.

1899: Op til sæsonstart i 1899 havde badet undergået en rivende udvikling hvad bygninger
angik. Arkitekt og bygmester Adolph Pieper i Mohrs ved Rhinen blev hyret til at tegne og opføre
seks nye træ-blokhuse – fire enfamilies og to tofamiliers. De blev opført på pæle, der blev
rammet 1,5 meter ned i sandet, med tag dækket af brandsikkert asfalttagpap. Der var ingen
opvarmning. Husene var i en stil, der i flæng benævnes norsk stil, schweizerstil, vikingestil og
dragestil; de bar rigt udskårne gavle, kviste og vinduesindramninger, og gavlene prydedes af
udskårne dragehoveder. Konceptet var inspireret af den nordiske mytologi, og mange af de små
træhuse fik storladede navne med historiske og mytologiske mindelser, såsom ”Eulenburg”,
”Niffelheim”, ”Wallhall” og ”Mimershöhle”. Ved siden af den lille restaurationsbygning blev den
større Kaiserhalle på omkring knap 500 m² opført til bespisning, med spisesal, restauration,
koldt og varmt køkken med opvaskerum samt personalestue. I kælderen var der
’forrådskammer’. Ligesom blokhusene var den tegnet efter norsk forbillede med spir og udskårne
gavle, og opført af bygmester M. Hansen fra Sild.4 Der har verseret en historie om, at Kaiserhalle
oprindeligt blev opført ved Holtenau i forbindelse med Kielerkanalens åbning i 1895, og at navnet
kommer af, at kejser Wilhelm II holdt festmiddag ved indvielsen der; alt tyder dog på, at det er
en vandrehistorie.1 Restaurationsbygningen fra året før blev omdannet til vinstue, og logihuset
blev udvidet til i alt 11 værelser. I vinklen mellem de to bygninger – vinstuen og logihuset, blev
der opført et 10 meter højt tårn. I den fladvandede braksø – Lakolk Sø – blev der opført en
lille ottekantet te- og musikpavillon, Schwanhildsruh, på ca. 25 m² i kinesisk inspireret stil
med et lille spir i toppen. Pavillonen kunne nås via en smal gangbro inde fra søbredden. Også i
strandkanten blev der anlagt en bygning på pæle, Strandhalle, på ca. 49 m², som kunne nås
via en lang gangbro over stranden og startede ved Kaiserhalle og logihuset. Derudover blev der
opført vaskehus, stald, station og tre butikker. I sommeren 1899 besøgtes Lakolk af 1104
gæster, herunder prinsesse Wilhelmina af Hessen, hendes søn prins Christian og deres følge.

1900: Op til sæsonstart 1900 blev der opført 18-20 nye blokhuse i samme snit som de seks,
der blev opført året inden. Der blev anlagt sportsplads, fodboldbane og tennisbane,
bygget flere badehuse til stranden og opført en varmbadeanstalt i klitterne syd for
blokhusene. Der blev lavet ca. 500 meter gangbroer mellem husene. Hvert hus fik en
flagstang, hvorfra det tyske flag kunne vaje. Kaiserhalle blev udvidet med ca. 50 % i form at
to vinkelrette tilbygninger på de to gavle. Der var 1853 gæster i sæsonen.

1901: Op til sæsonstart 1901 var badet blevet udvidet med det store logihus Drachenburg,
som var en trefløjet bygning i to etager med kælder. Der var 48 gæsteværelser i forskellig
størrelse og i alt 960 m² etageareal foruden kælderen. Bygningen var opført i bindingsværk,
men bræddebeklædt så den passede sammen med de øvrige ’norske’ bygninger, og den blev
betegnet som et ”med alle nutidens bekvemmeligheder udstyret slotsagtigt pragthus”.
Drachenburg var tegnet og opført af bygmester E.H. Poehlemann fra Brünsbuttelkoog, som

flyttede til Skærbæk. Derudover blev der opført flere blokhuse, og der blev bygget en ny
varmbadeanstalt med karbade, dampbade, romersk-irske bade og ’medicinske bade’, ligeledes
Poehlemanns værk. Derudover blev der opført en butik mere. Der var 2072 gæster den sæson
–
hvormed
det
blev
badestedets
mest
velbesøgte
i
pastor
Jacobsens
tid.

1902: Selskabets økonomi var begyndt at vakle, og der blev tilsyneladende ikke opført nye
bygninger op til sæsonstart 1902. I sæsonen blev badet besøgt af 1627 gæster.

1903: Stedet gik konkurs og drejede nøglen om efter sæsonen. Antallet af gæster kendes ikke.

Grundplaner for udlejningshusene i brochuren fra 1912 – tallene henviser til placeringerne på det ledsagende kort.

Blokhuset Hamenaburg efter opførelsen i 1900.

Samme Hamenaburg anno 2014.

Transportproblemerne
Transporten var en vigtig del af områdets udvikling som turistdestination. Som en ø i Vadehavet
lå Rømø temmelig afsondret i forhold til fastlandet, indtil Rømø-dæmningen, der startede som
et beskæftigelsesarbejde i 1939, blev endeligt indviet i 1948. Sejladsen skulle afstemmes med
tidevandet – ved flod stiger vandstanden, ved ebbe falder den – og anlæggelsen af deciderede
havneanlæg var besværliggjort af, at vandkanten hele tiden flyttede sig. Indtil 1897 foregik
sejladsen til øen først og fremmest fra Sylt, Højer eller Ballum til Havneby, hvor Listerdyb, der
stort set altid kunne besejles og om vinteren var nogenlunde isfri, gav den bedste placering for
en havn.
I 1897 – året før Nordseebad Lakolk havde sin første sæson – så Skærbæk Rederi sin begyndelse
med pastor Jacobsen blandt hovedaktionærerne. Overfarten skulle gå fra Skærbæk Brohoved til
Kongsmark. Med grundlæggelsen af rederiet kom der fast forbindelse mellem øen og fastlandet,
der blev gravet sejlrender og anlagt en kaj. Sejladsen var dog stadig ikke uden problemer. På
grund af tidevandet kunne sejlturen blive en langstrakt oplevelse, idet bådene – først motorbåde,
siden dampere – hyppigt sejlede på grund, og overfarterne beskrives gerne som oplevelser for
de eventyrlystne.
Ved ankomsten i Kongsmark blev gæsterne fra 1899 kørt tværs over øen til Lakolk med trolje –
en hestetrukken togvogn, der kørte på skinner. Oprindeligt var planen at etablere en decideret
jernbaneforbindelse 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 den tørre vegetation.8 Her var hestene bedre egnet.
Turen blev ofte taget med kun en enkelt hest spændt for de aflagte togvogne. Troljebanen kørte
i 40 år indtil den nedlagdes i 1939.
Mange rejsende kom helt fra Berlin. I 1901 kunne man stå på toget i Berlin kl. 6.30, være i
Skærbæk 14.48 og fremme i Lakolk 17.25.10

Lakolk trolje-station rummede også kontor for badeadministrationen.

Vil du vide mere?
Lakolks historie er beskrevet i H.E. Sørensens bog Lakolk. Et badested gennem 100 år, 18981998 (Forlaget Melbyhus, 1998). Se også turistbrochurerne for Nordseebad ”Lakolk” auf Röm.
(bl.a. J. Jacobsen, Skærbæk. 1901).
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.
Der henvises i øvrigt til det originale manuskript af Jannie Uhre Ejstrud.

Feriegæster på Lakolk strand.

