
Fæstningstårnet. 

Fæstningstårnet er det ældste bygningsværk 

på ”Korsør Søbatteri”, 
 

Nuværende: 8 stokværk. (Etager) 23 meter højt. 

Oprindeligt: 4 stokværk. 13 meter højt. 

Bygget ca. 1300. 

 

Korsør Slot. 

Tårnet dannede senere ramme om Korsør Slot. 

Dette blev nedrevet i starten af 1800-tallet. 

 

Voldene. 

Fæstningens volde er anlagt under svenske- 

krigen i 1658-60 

 

Magasinbygningen. 

Opført i 1610 under Kristian d. 4. 

Rummer ”Korsør By- og Overfartsmuseum. 

I stueetagen holdes skiftende udstillinger. 

I Kælder og tagetage er magasiner for museet. 

 

Lokalhistorisk Arkiv og  

Kommandantboligen. 

Lokalhistorisk Arkiv har til huse i den  

tidligere havnemesterbolig. 

Arkivet råder tillige over den i 2013 flot 

istandsatte ”Kommandantbolig”. 

 

Kabeldepotet 

Kabeldepot på kajen ved Fæstningen er et  

åbent værksted og galleri for forskellige  

kunstnergrupper i Korsør og omegn. 

Efter en flot renovering af kabeldepotet, har 

kunstnergrupper taget depotet i anvendelse. 

Man er velkommen til at kigge ind og se,  

hvad kunstnerne frembringer af smukke ting. 

 

 

 Byvandring i Korsør 
  Mødested: P-pladsen Nankes Plads/Skovvej/Algade,  
 

 Fra Bomhuset til Fæstningen 
 

  Nankes Plads, Bomhuset, Algade,  

  Kongegården, Sct. Povls Kirke, 

  Slottensgade, Fæstningen, Jens Baggesens statue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bomhuset 
 

 

 

 

 

 

 
      Jens Baggesens statue 

        Ting og arresthuset       på Havnepladsen 
 

 

 

 

 

 



"Nankes Plads"  

"Nankes Plads” har navn efter Korsørs sidste 

kongeligt udnævnte Borgmester, Charles Nanke. 

Charles Fritz Nanke var borgmester i Korsør  

fra 1898 til 1917. 

 

Bomhuset. 

Ved bomhuset opkrævede man "bompenge", - 

en afgift for at finansiere den nyanlagte vej  

fra København til Korsør. 

Denne afgift blev opkrævet fra 1786 til 1915. 

Bomhuset er bygget i 1785 og ombygget 

til sit nuværende udseende i 1839. 

Bomhuset er fredet, og ejet af kommunen.  

Det blev i 2014 grundigt istandsat,  

og har gennem tiden haft talrige funktioner. 

 

De ægyptiske søjler. 

Søjlerne er forarbejdet af granit i Aswan i Ægypten, 

af romerne i tiden omkring Kristi fødsel. 

De er via Italien kommet til Antvorskov Kloster i 

Slagelse og derfra kommet til Korsør, hvor de nu  

bærer lågen ind til Kirkegården, som blev etableret  

uden for byen i 1825. 

 

By-Vejpælen. 

By-Vejpælen med indskriften "Corsøer"  

og årstallet 1791 markerer byens grænse  

mod landet, og markerer samtidig etableringen  

af vejen mellem Korsør og København.  

 

Algade. 

Algade løber fra Bomhuset til Sct. Povls Kirke. 

Stendosseringen ved højre vejside var tidligere  

dæmning mod Korsør Nor. 

Bemærk: Algade13 findes ikke. 

Er man overtroisk? 

 

Kongegården 

Kongegården er opført i 1761 af Rasmus Langeland 

under navnet ”Store Værtshus Gaard”. 

Kongegården var byens fornemste hus. 

Kongegården er i dag centrum for ”finkulturen”,  

og rammen for udstillinger af skiftende kunstnere. 

Galleriet er hjemsted for Harald Isensteins samlinger. 

Huset rummer friboliger for to kunstnere. 

 

Stabels Gaard. 

Stabels Gård er fra 1667 og fremstår i god stand. 

Den blev grundigt restaureret for år tilbage, idet 

den blev nedrevet til grunden og genopbygget. 

Den rummer i dag et bofællesskab for lettere 

handicappede unge, der er ved at blive ældre. 

 

Ting- og Arresthuset. - Det gamle Rådhus. 

Ting- og arresthuset på torvet fungerede tillige  

som rådhus fra 1856 til det nye stod færdigt i 1941, - 

med en kortvarig afbrydelse omkring 1919. 

Det var senest politistation, og siden indrettet 

som selskabslokaler og overnatningsmulighed i 

de gamle celler. Nu indrettet og anvendt til  

kontorformål. 

 

Sct. Povls Kirke.  

Den nuværende kirke ligger hvor den tidligere  

”Sct. Gertruds” kirke lå. 

Denne var forfalden og blev nedrevet i 1863. 

Sct. Povls Kirke blev indviet 2. pinsedag 1871. 
 

Grundet pengemangel var kirken ret simpel,  

og forsynet med et traditionelt saddeltag, men  

ved byens 500-års købstadsjubilæum i 1925  

blev det nuværende spir skænket kirken af  

byens borgere. 

Kirkens inventar bærer præg af borgmester 

Caspar Brands donationer. 


