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Rømø banen (Hestetrukken, Kongsmark- Lakolk) 1899 - 1940. 

Også kaldet Lyngbanen 

Af Kristian Klitgaard med hjælp fra Lars Krucov Detlef. 

I midten1800-tallet opstod der i det mere velhavende borgerskab i Berlin og 

Hamburg et ønske om at komme ud i naturen. I 1840 var det første sted Föhr, der 

oprettede et badested, senere kom Amrum, Sild og Westerland til. Et konsortium 

ledet af pastor Johannes C. Jacobsen fra Skærbæk anlagde i 1897-98 en række 

feriehuse og et badehotel i Lakolk, åbnet d. 15. juli 1898. Området blev udbygget det 

kommende år. Det var tidsmæssigt overskueligt at komme frem til Rømø via 

Skærbæk Banegård, med hestevogn til Ballum strand og derfra med motorbåd til 

Kongsmark. Herefter med hestevogn over klitterne til Vesterhavets stranden 

(Nordsee). 

For at komme lettere til Lakolk anlagde konsortiet i 1897-1898 en skinnebane, som 

udgik fra den nybyggede Kongsmark Færgebro. Banen gik tværs over Rømø til 

Lakolk. 

Banen anlagdes med et meget let spor med kun 750 mm sporvidde og som åbnede i 

1899. 

Oprindelig var det mening at anskaffe et damplokomotiv, men sandet under skin-

nerne kunne ikke bære lokomotiverne. 

 

Kort over Lakolk 1928-40 (GI) 

Se også hotellerne Kongshalle og 

Dronningborg. 

Skinnevejen kommer vandret helt i 

byen forbi 1,6 mærket. 

 

 

 

 

 
 

RUNDT PÅ RØMØ 1934, filmklip fra Kongsmark Færgested, hestebanen x 2, stranden, klitter / 

marahalm ved havet, Sankt Clemens Kirke / skipperkirkegård, tørvedigerne om haverne og lidt 

færgebilleder. 

Statens Film Central. Er filmen i gang (se den blå linje forneden), klik til venstre på linjen. 

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/rundt-pa-romo
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Lakolk Station. 

Kortet er formo- 

dentligt fra ind- 

vielse af banen 

Kilde LKD 

 

 

 

 

 

 

Den ret store trafik i sommertiden foretoges med heste som trækkraft. To vogne / 

troljer kunne klares med én hest, men i højsæsonen kørtes der ofte med tre eller 

flere troljer, og så måtte der to heste for vogntoget. 

 

Lakolk-station 

2 lette troljer med en hest. 

Bagved to reserve troljer. 

2-8-1934 

Stationen rummede også 

baneadministrationen. 

Dobbeltspor ved stationen. 

Kilde KK 

 

 

 

 

Fra 1930 

Med to heste 

Åbne overdækkede troljer. 

Kilde LKD 
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Lakolk Station 1910 

Gæster i åben trolje. 

Forrest den fine person-

trolje. 

Kilde LKD 

 

 

 

 

 

 

 

Kassetrolje midt i 

1930’erne. 

Kilde LKD. 

 

 

 

 

 

 

Troljen Ingrid til venstre 

 

Havde været brugt til 

transport af nybagte 

studenter i Kbh. 

Bagved kasse-trolje og en 

salonvogn.  

Kilde LKD 
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Som det ses af ovenstående, var troljerne var en blandet landhandel. Man havde 

sågar en ombygget åben trolje, som oprindeligt var brugt som hestevogn til stud-

enterkørsel på Kongens Nytorv. 

 

Kongsmark. 

Skinnerne i Kongsmark 

delte sig. En gren gik lidt 

mod syd til det nye 

postkontor, den anden 

gren gik helt ud til enden 

af færgebroen. Ude for 

enden delte sporet sig i to. 

Rederiet havde hus hvor 

skinnerne delte sig. 

Der var ingen station i 

Kongsmark 

GI kort 1928-40. 

 

Postvæsnet havde en 

motorvogn. Her vist 

yderst på landgangs-

broen. Færgeribestyrer 

S.S. Madsen og den 

stedlige tolder. 

12.4.1939. Kilde P&T M. 

Færgebroen blev bygget 

samtidig med banen om-

kring 1899. Den blev re-

noveret, forlænget med 

20 m og udvidet i bred-

den i 1923. Under 2. verdenskrig var der fra tysk side behov for store overførsler af 

befæstningsmateriel og tropper. Broen blev forstærket, udvidet i bredden og en 

motoriseret kran.
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Bager Moshages ”Brød-

ekspres” ved Lakolk om-

kring 1930.  

Kilde LKD 

 

 

 

 

 

 

Bager Moshage fra Kongsmark bragte morgenbrød ud til badehotellerne i Lakolk på 

en motoriseret skinnecykel. 

 

Banen benyttedes også til andre formål udenfor badesæsonen-Her var det vinden 

kom ind som drivmiddel. Kørsel med sejl var blevet legalt, og fandt sted i et vist om-

fang. Med den fremherskende vestenvind måtte man stage sig frem den ene vej, 

men kunne så slappe af den anden vej. 

Den officielle hastighed for banen var sat til 15 km/t, og det passede fint til heste-

trafik, men denne hastighed blev ofte overskredet ganske kraftigt, når der kørtes for 

sejl. Fra danskejernbaner.dk- 
 

En stormfuld oktober nat i 1900 blæste den fine persontrolje med en tilkoblet pak-

vogn tværs over øen fra Lakolk til Kongsmark, ud på broen og endte i vandet herude. 

Det tog flere dage at få dem op igen. Fra danskejernbaner.dk. 
 

Pastor Jacobsen gik fallit i 1903, godsejer Franz Henrich Abel fra Husumegnen over-

tog det et årstid efter 1910, hvorefter koncessionen overgik til Haderslebner Kreis-

sparkasse og Gewerbebank in Kiel. Fra danskejernbaner.dk. 
 

Banen lå stille under krigen fra 1914 til 1920, og kom først i regulær drift i 1926. 
 

Banens sidste driftsår var 1940, og derefter blev sporene taget op i 1941. Sporene- 

blev efterfølgende solgt til et brunkulsleje på Brande-egnen. 
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Vigtige stamdata for Rømøbanen. 

Jernbanens længde i km ---- 4,5 

Jernbanen åbnet ------------- 1899 

Jernbanen nedlagt ----------- 1940 

Sportype------------------------ Enkeltsporet 

Sporvidde ---------------------- 750 mm 

Ballast --------------------------- Grus 

Fra jernbanen.dk 

 

Navnet Lakolk stammer fra de to ord la, der er gammeldansk og betyder ”rende i 

strandsand” og det vestjyske kolk, der betyder ”vandsamling”. 

 

Hotel Römerhof i 

Kongsmark. 

Værelsesfløj i ven-

stre side, det gamle 

posthus i højre side. 

Restaurant i mid-

ter-fløjen.  

Troljebanens spor i 

forgrunden. Tv. ned 

mod anløbsbroen. 

Kilde LKD 

 

 

Kilder: 

Kristian Klitgaards Samling 

Lars Krucov Detlefs samling. 

Koste Banen, Rømøbanen, P. Thomassen, pt. Bøger. 1982. 

Rømøbanen, danskejernbaner.dk, 1999-2001. Brugt flere steder. 

Lakolk anno 1902, Guidemanuskript, Janni Uhre Ejstrud mf., Sønderjyske Museer, 

2015. 

https://danskejernbaner.dk/vis.bane.php?BANE_ID=214&content=R%C3%B8m%C3%B8banen+R%C3%B8m%C3%B8banen
https://nationalparkvadehavet.dk/media/230891/guidemanuskript-lakolk-1902-dok39367260.pdf

