Postkortet af lodsbroen ved Vasebro ved indsejlingen til Skælskør er fra begyndelsen af 1900-tallet.
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Kobæk

Kobæk ligger ud til Agersø Sund ved indsejlingen fra Storebælt til Skælskør Fjord, hvor Skælskør
Lodseri fik en bolig til lodsen opført med støtte af havnen. For skibe skulle bruge lods gennem den
7 km lange fjord ind til Skælskør. Fra lodshuset går en natursti, lodsstien, ind til Skælskør. Lodsstien blev benyttet som kirkesti fra lodshuset til Skælskør af beboerne på Agersø og Omø.

Lodshuset ligger smukt ved indsejlingen fra Storebælt til kanalen ind til Skælskør Fjord.

Der blev opført et lodshus og en lodsbro ved indsejlingen til fjorden. I 1938 blev opført et nyt
lodshus, hvor den sidste lods, Arthur Møller, boede og virkede til 1983. Lodshuset er i dag i privat
eje. Lodsbroen ved Vasebroen er i dag en af de bedst bevarede lodsbroer i Danmark.
Skælskør blev købstad i 1463 og fik derfor behov for en havn og en skibsforbindelse ud til Storebælt. Fra Skælskør Red fører derfor et indløb gennem en gravet rende til Skælskør Fjord i dag.
Gennem fjorden fører et smalt, uddybet sejlløb ind til Skælskør Havn.
Skælskør Lodseri blev oprettet som et kongeligt lodseri i 1805 med tilhørende reglement og
lodstakster samt en lodsbro. I reglementet blev fastslået, at der skulle være en fastlods og en
reservelods. Og gennem næsten 150 år stod den samme familie i tre generationer for lodseriet.
Den første var Jacob Jensen. Hans søn Niels Kristian Jensen efterfulgte faderen og lodsede, indtil
han blev 80 år. Han tog sin afsked i 1894 og døde i 1897. Hans søn og den sidste lods i familien fik
fornavnet Jacob. Han sluttede som lods i 1917.
Jacob Jensen blev efterfulgt af Harald Nielsen, som var lods indtil 1939. Den sidste lods blev Arthur
Møller, som arbejdede som lods indtil 1983, hvor Skælskør Lodseri ophørte.
På lodsvæsenets meget utydelige foto landsættes
kontreadmiral Victor Hansen efter overlodsens
inspektion af lodsens kvalifikationer på en sejltur.
Da Victor Hansen bestred hvervet som overlods fra
1998 til 1909, er det den sidste lods i lodsfamilien,
Jacob Jensen, der sidder ved rorpinden.
I dag har DanPilot pligt til at lodse til og fra Skælskør.
.
Skælskør Lodseris arkiv fra 1911 til 1942 opbevares
i Rigsarkivet.
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