Pressemeddelelse.
En stor dag for Badestedet Ceres.
På byens fødselsdag d. 26. november modtog badestedet Ceres Bevaringsforeningens plakette,
Plaketten bliver hvert år uddelt som erkendelse for et smukt istandsat hus eller et spændende
miljø i Korsør.
Korsør fik købstads rettigheder 26. nov. 1425 af Erik af Pommern.
Korsør har i 594 år kunnet betegne sig som købstad. Der har dog på stedet boet mennesker længe
før den tid.
Plaketteoverrækkelsen blev foretaget i vores smukke byrådssal på Korsør Rådhus ved et hyggeligt
arrangement med o. 70 gæster.
Traditionen tro blev festlighederne indledt med 3 kanonskud ud over havnen.
Ejendomsmæglerfirmaet EDC havde sponseret penge som hjælp til afholdelse af udgifterne,
forbundet med præmieringen.
Ceres har en spændende og dramatisk historie.
Fra 1878-1992 har Kok-Jensen-dynastiet drevet fiskeri med egen havn, som der stadig anes rester
af.
Kok-Jensen havde ålegårdsretten fra Revspidsen til Korsør Skov
Hele sommeren stod der, med et vist mellemrum, bundgarnspæle langs stranden.
Det gav mange tvistigheder med de lokale fiskere.
”Badestedet Korsør”
Det blev anlagt af arkitekt J. M. Erlangsen (1881-1955) i 1924.
Der blev oprettet små badekabiner til byens bedre borgerskab i forbindelse med et pompøst
badeanlæg i romersk stil. Denne indretning gik dog så meget i forfald sidst i 1900-tallet, at den
blev fjernet sidst i 1990’erne. Og den fine port med relieffer i siderne, som blev bygget i 1924 som
adgang til badestedet, blev væltet af decemberstormen i 1999.
Arkitekt Erlangsen var en meget foretagsom person i Korsør, han satte sit præg på byen, som
arkitekt for mange ejendomme, han var medlem af byrådet, forstander for Teknisk Skole. Han
tegnede bl.a. også Rasmusens gravkapel på kirkegården.

Erlangsen og Kok-Jensen etablerede flere forskellige fabrikker på Ceres, men med meget kort
levetid.

I 1942 under isvinteren nedbrændte flere ejendomme på stedet. Det var så koldt, at vandet frøs i
brandslangerne, så meget blev flammernes bytte. Flere af husene er opbygget igen.
1948 opkøber Korsør Kommune området ved Ceres, og anlægger Helenevej, Kjærsvej og dele af
Fredensvej.
En del bliver solgt til foreningen ”Badestedet Ceres” som drives privat, stadig med de små
badekabiner.
Der findes badehuse rundt om i landet (f.eks. ved Ærøskøbing), men ikke som dem, vi har i Korsør.
Ved Mogens Hjorts takketale ved præmieringen blev det oplyst, at der er 20 personer, der står på
venteliste,som gerne vil leje en badekabine , ud af de 43 huse, der er.
Nu er det ikke et sted for kun det bedre borgerskab, men nu er vi alle det bedre borgerskab og kan
blive skrevet op til adgang. Mogens Hjorts kontor kan anvise.
Ceres er et historisk sted, en perle der fortjener at blive bevaret og værnet om.
Som inspiration til at passe på vores by var der på bordene lagt et par eksemplarer af den nye
bevarende lokalplan for Korsør by, vedtaget sidst i 2018.
Lokalplanen er et rigtig godt værktøj med inspiration til bevaring, ikke alene i den historiske del af
byen, men også som vejledning for husejere i områderne udenfor bymidten.
Den kan læses på nettet.
Nu er det en privat forening
Gyrit Kaaber.

