
                                          Kolding
Kolding  Lodseri blev oprettet i 1851 og hørte under overlodsen for Jylland og Fyn. Koldings havn 
blev anlagt i 1843 efter en tilsanding af havnen i 1700-tallet. Størstedelen af havneanlægget er fra 
1843, men er senere udvidet flere gange. Lodseriet opstod altså kort efter havnens ibrugtagen.
Foto: Kolding Havn.

Omkring 1900 boede koldinglodserne på Drejens Odde på fjordens nordside. Kolding Lodseri op-
førte her et lodshus i 1968. Desuden boede der nogle lodser langs fjorden og ved havnen. På fotoet 
ovenfor ses, hvordan havnen ser ud i dag. Kortet nedenfor viser Kolding Fjord. Havnen ligger i 
bunden af Kolding Fjord.



Kolding Lodseris lodshus fra 1968 ligger ved Drejens Odde. Det er privatejet i dag. Det lille grønne 
hus til højre for lodshuset er et et vinkelfyr, som har ledet trafikken ind og ud af Kolding Fjord si-
den 1900.

Arkivalierne fra Kolding Lodseri, der også blev kaldt Kolding Fjord Lodseri, opbevares i Landsar-
kivet for Nørrejylland i Viborg. Arkivet rummer diverse skriverier, ind- og udgåede sager, kopier af 
lodsregninger, lodsjournaler og regnskaber mv. fra 1858 til 1990. Lodserne lodsede i fjorden og 
havnen samt til Assens, Fredericia og Årøsund.

Kolding Lodseri blev nedlagt 1. juli 1990. Herefter blev lodsopgaverne varetaget af havnen.  Efter 
2006 overtog DanPilot lodsningen.

Kolding Havn er en kommunalt ejet havn og er stadig en livsnerve for Kolding By og egnens er-
hvervsliv som industri- og trafikhavn. Havnen er med pakhuse, siloer, ramper og oplagspladser, 
laste- og losseudstyr, en bugserbåd,  jernbanespor og motorvej en af de 10 største i Danmark. På 
fotoet ses havnens bugserbåd Casper, opkaldt efter en af Koldings erhvervsmænd i 1800-tallet. 
Foto: Kolding Havn.

Kolding Fjord er 11,1 km lang og sejltiden for 
fragtskibe er ca. 45 minutter. Der er to gravede 
sejlrender, resten er naturligt forløb. Sejlrenden 
er 30 m bred og 7,1 m dyb. Der er 2,5 km kaj, 
og havnearealet svarer til 46 fodboldbaner. 
Bugsering af skibe må kun udføres med lods 
ombord på skibet.

Skrevet af Danmarks Lodsmuseumsforening.


