Frederik VII’s Kanal

Løgstør Havn og kanal, der ses på ovenstående foto, består af et mindre havnebassin og en gravet kanal,
begge med kajer. Havnen har et dobbeltfyr, der med to lanterner er et af Danmarks mest særprægede
fyrtårne. Ved dobbeltfyret lå Løgstør Skibsværft med en ophalerbedding, der blev bygget i 1896-1897.
Værftet huser i dag Løgstør Bådebyggeri.
Kanalen blev udgravet med hakke, skovl og spade af 400
mand i løbet af knap 5 år og indviet i 1861. Den var 4,4 km
lang, 24-28 m bred og 3 m dyb med trækveje langs kanalen.
Skibene kunne sejle gennem kanalen eller blive trukket af
heste eller med håndkraft. Senere blev mange skibe større
og stak dybere. Det løstes ved at uddybe kanalen til 3,5
meter i 1901. Der blev indført lodspligt i kanalen i 1862.
Fotoet viser lodsbåden ud for havnen.

Kanalen, der fik navnet Frederik d. VII’s Kanal, ligger langs Limfjordens kystlinje og blev gravet for at
hjælpe skibsfarten uden om de lavvandede Løgstør Grunde mellem Løgstør og Aggersborg. Og det var lettere at grave kanalen inde på landjorden end at uddybe renden i Limfjorden, der på denne strækning er Limfjordens smalleste sted. Kanalen blev besluttet af Rigsdagen i 1856. Kanalen fik et svajebassin i hver ende,
hvor skibene kunne vente på at komme igennem kanalen.
Kanalen blev indtil lukningen i 1913 drevet af Vandbygningsvæsenet, der varetog statens havneanlæg.
Kanalen blev overflødig i 1903, hvor den blev afløst af en gravet sejlrende i fjorden. Lodsbåden, der oprindelig havde haft sejlføring, fik installeret en motor i 1906. Limfjorden bandt Nord- og Midtjylland sammen
indtil de to broer til Mors blev anlagt.

Frederik VII’s Kanal
Der havde tidligere været kendtmænd, som hjalp skibene ved Løgstør Grunde, fordi nogle af sandbankerne
lå omkring 1 m under vandoverfladen og vandrede efter storme, vind- og strømforhold.
Derfor skiftende naturens sejlrende ofte placering på dette sted.
Løgstør Lodseri blev oprettet i 1776 og fik de første lodstakster i 1777. I 1838 var der en lodsformand
og to reservelodser, som også skulle anskaffe og vedligeholde lodsbåde samt udlægge og vedligeholde
vager for staten. Indsejlingen til kanalen, hvor der var et lodshus, foregik med lodshjælp, som lodsformanden og 2 reservelodser stod for. I 1975 var der 3 lodser, men fra 1999 var der ikke fast bemanding. DanPilot overtog lodsningen efter lovændringen i 2006. I 2014 etablerede DanPilot et holdingselskab med lodseriet Limfjord Pilot; det blev i 2015 et datterselskab i DanPilots koncern.

Limfjordsmuseet i Løgstør, der ses ovenfor, har 11 historiske sejlende fartøjer, der er fortøjet i kanalen.
Limfjordsmuseet er et statsanerkendt maritimt museum med fokus på Limfjordens historie og belyser fjordens søfart, fiskeri, færgefart, lodsning og bådebygning. Museet er indrettet i kanalfogedboligen i Løgstør,
der blev opført af staten i 1863 til kanalens daglige leder. Det lille hus til højre på fotoet er en vagtstue.
Til venstre ses et foto af lodshuset og lodsbåden i Løgstør
Havn. Lodshuset blev opført i 1903.
Behovet for kanalen kan bl.a. dokumenteres af, at i 1899
sejlede 2933 skibe gennem kanalen.

Skydekajak fra 1930'erne
Skydekajak - eller skydepram, som man vil sige andre steder i Danmark - sandsynligvis bygget i midten af
1930'erne. Kajakken blev primært brugt til jagt, men også til ålestangning.
Den har tilhørt Aage Jensen fra Nibe. Han var en typisk fjordbo, der forstod at udnytte fjordens ressourcer for at få familiens økonomi til at fungere. Sin faste løn modtog han fra beslagfabrikken i Nibe, hvor han
var ansat. Mer varierende indtægter fik han ved strandjagt og fiskeri.

Kwabso fra 1925
Kwabso bygget i 1925 af bådebyggerne A. Brinch og P. Pedersen i Skive til erhvervsfisker Thorvald Pedersen fra Skive. Efter dennes død overtog sønnerne båden, og brugte den til fritidsfiskeri på fjorden.
Kwabsoen blev - som Sjægten - benyttet til fiskeri på Limfjorden, men der var ikke nær så mange af dem.
Jolletypen var mest anvendelig i farvandet omkring Skive, hvor de blev brugt til røgtning af ørredgarn, men
også til andre formål.

Kåg fra vestfjorden
Kåg fra Limfjordens vestlige del. Dens alder er ukendt, men den er sandsynligvis bygget af bådebygger Pedersen i Skive i første halvdel af 1900-tallet. Kågen har tilhørt Niels Christian Smidt Jensen fra Kvols, der
bl.a. arbejdede som fiskeeksportør. Han brugte kågen til fiskeri.
Kågene fra den vestlige del af fjorden er karateriseret ved deres runde og udfaldende sider - i modsætning
til kågene i øst, der havde mere opretstående sider. De runde sider gjorde, at båden dejlede bedre i bølgerne på de åbne bredninger

Kåg fra østfjorden
Kåg fra Limfjordens østlige del. Dens alder er ukendt, men den har under Første Verdenskrig været benyttet til transport af hø fra Hornsgaard Holme i Nibe Bredning. Siden har den været brugt til røgtning af
bundgarn og ruser. Kågen havde en mast på 3 meter med et sprydtage-sejl. Alternativt blev den roet eller
staget frem.

Sjægt fra 1908
Sjægt bygget i 1908 af bådebygger Markus Andersen fra Agger, hvorfra den blev brugt til ålefiskeri i
fjorden. I 1933 blev den solgt til to fiskere på Mors. De havde den på slæb til fiskepladserne og brugte den
der, når de var nået frem. Under krigen, da der ikke kunne skaffes brændstof, blev sjægten igen anvendt
til fiskeri.
Sjægten var det foretrukne fartøj på Limfjorden mellem 1850 og 1920. Den blev særligt brugt til fiskeri
med snurrevod.
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DREJEBROEN BYGGES
Midt for, hvor kanalfogedboligen skulle bygges, blev der bygget en drejebro, konstrueret af havneingeniør
Reimers, og bygget af Det Smithske Jernstøberi i Aalborg.
I lukket tilstand lægger broen an mod to murede tilkørsler, i åben tilstand mod to duc d’alber, der står i
vandet i kanalens sydside.
Aalborg Stiftstidende fra 22. maj 1861 har følgende beskrivelse:
”Den over Løgstør Canal anbragte Bro er en Dreiebro, som i en længde af 92 Fod, overspænder en Aabning
af 44 Fods Vidde. Dreiebroen over Korsør Noer har kun 30 Fod og Knippelsbro i Kjøbenhavn kun lidet over
28 Fod i Vidde. I Forhold til disse Broer har altsaa den Løgstørske Bro en Gjennem- fartsaabning af temmelig betydelig Brede. Brobanen bæres af to saakaldte Gitterdragere eller Bjælker, sammensatte af
Stangjern af forskjellig Form. Broens Aabning og Lukning skeer ved Omdreiningen af et i Brysthøide anbragt Sving, som er den eneste synlige Deel af Maskineriet. Bevægelsen skeer med stor Lethed. Ved nogenlunde stærk Blæst er endog Vindens Kraft tilstrækkelig til at dreie Broen. Heller ikke udfordres der meer
end een Mand for at aabne og lukke den. Ved Prøven af Broens Styrke blev den hele Brobane belastet med
omtrent 53 Pund paa Quadratfoden. Ved denne Belastning, som henstod i 24 Timer, viste Dragerne kun en
Bøining af omtrent 2 Linier, som ophørte, saasnart Lasten var borttagen”
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Model af dampskibsfærgen Aggersund der swjlede mellem Løgstør og Aggersund i perioden 1902 til 1942.
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