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Magasinbygningen . 

Velkommen til tilhørerne og velkommen til Jep Loft, som skal fortælle os 

om de gode byer.  

Bevaringsforeningen er tilknyttet Landsforeningen BY og Land, som 

udgiver 4 interessante blade om året. 

 Landsforeningen har ret til at rejse fredningssag, der er flere emner her i 

Korsør, jeg har fokus på, nemlig vores rådhus og Fyr og Vagervæsnerts 

fine små rødstens bygninger, instutionen har været i Korsør i 130 år. 

 Lovsø anlægget burde også fredes, da det er et lille fin og historisk sted vi 

har her i byen. Pludselig kan området blive udstykket som byggegrunde, 

hvis nogen fik ”gode ideer”  

Vores forening har i april 2018 eksisterede i 40 år. Det skal vi huske at 

fejre. 

I november 1977 så betænksomme mennesker værdien i, at byen burde 

behandles mere nænsomt, især den gamle bymidte. 

 er var der begyndt at ske kedelige ting. Den gamle købmandsgård var 

blevet revet ned, og flere ændringer var på vej. Så derfor opstarten på 

Bevaringsforeningen. 

 

I år er der sket noget glædeligt, endelig har vi fået vores hjemmeside, den 

er kommet i gang med mange justeringer, og der skal nok også rettes 

løbene, vores weeb marster, Erik Larsen har gjort et stort arbejde, tak for 

det. Jeg kan meget anbefale, at man går på nettet og studerer den. 



Der vil løbene komme meddelelser af forskellig art, der berører 

foreningen   

 

 Vi har afholdt 4 møder skiftevis privat hos bestyrelsesmedlemmerne. 

Hermed tak for at lægge hus til og tak for godt samarbejde, og tak til Kurt 

Rehder for du lægger tv udstyr til. 

 

I årets forløb har der været afholdt forskellige arrangementer: 

En havnevandring med information om vores meget aktive havn, og med 

en tur op i en af de store siloer, samt en orientering om hvilken rolle DLG 

spiller på havnen. Korsør Havn er et meget stort aktivt for byen. 

Vi har været op solnedgangs tur på Halsskov Overdrev, jeg kan meget 

anbefale at gå tur der, der er smukt på alle tider af døgnet.  

En kold og stormfuld aften besøgte vi sommerhusene ved Granskoven, og 

så det rustikke område ved Halsskovhavnen, som der nu er ved at blive 

ryddet op i. Der efter så vi resterne af Granskoven, og sluttede med et 

besøg i Revhuset, hvor vi venligt blev modtaget med rundvisning kaffe og 

kage. 

 

Vi har holdt foredrag med besøg af Torben Lindegaard, der viste billeder 

fra fine istandsatte ejendomme. 

 

Vores plakette, som vi har tradition for at uddele på byens fødselsdag, d. 

16. november, blev i år skænker KNASTENS MINDE i bådehavnen. Korsør 

havde da været betegnet som by i 590 år. 



Som sædvanlig skete overrækkelsen i byrådssalen og med 

kanonsalutering på kajen. 3 saluteringer. Engang Fr. 6. var på besøg, skete 

der 47 saluteringer fra Fæstningen. 

 

Vi har med interesse fulgt proceduren ved Nyelandsgaard. Sten Stjerne 

Hansen har løbende orienteret os om politikken omkring den. Vi ønsker 

Nyelandsgaard  alt godt i fremtiden. 

Et barnebarn af forpagter Piper, der har boet på Taarnborg Hovedgaard, 

har med meget stor forargelse og meget vemod kontaktet os. Hun har 

som barn været på ferie mange gang, hun var dybt rystet over husets 

tilstand. 

Taarnborgaarden er meget forargeligt behandlet. Bygningen er fredet og 

på private hænder, vi har rettet henvendelse til fredningsmyndighederne, 

Så er det op til dem og tage sig af det.  

    

 

Et nyt projekt er at få den gamle havnekran frem i lyset.  

Kurt Rehder har på power-point nogle billeder af den, som den ser ud i 

dag.  

Et firma i København vil sponsere kr. 20.000,00 til flytning m.m. Det er en 

gammel Korsør dreng, der vil gøre noget godt for sin gamle by. 

Bevaringsforeningen har udbudt kr. 5.000,00 

Havnen har lovet at give et økonomisk tilskud. 



2 borgere fra byen har tilbudt gratis arbejdskraft, alt sammen meget 

positivt. 

Men i går skete der noget: 

Jeg blev ringet op af Flemming Erichsen, Goddag Gyrit, i morgen bliver 

kranen sandblæste og malet. Det beløber sig til kr. 10.000,00 skal vi ikke 

gå i gang? Så finder vi nok pengene, og så kan vi senere finde en plads 

hvor den skal stå. 

Jeg blev glædelig overrasket. Så nu er der noget at se frem til. 

 

Foreningen har 70 medlemmer, vi vil gerne have nogle flere medlemmer. 

 

 

 

 

  

 

  

 


