
Bevaringsforeningens generalforsamling 2022 
 
Formandens beretning  
 
Velkommen til Bevaringsforeningens medlemmer.  
 
Det er altid en særlig dag, når vi skal holde generalforsamling, og der er jo tradition 
for, at formandens tale også skal være status på det forgangne år med indblik ind i 
det nye. Og således også i år. 
 
Året startede sent – ikke fordi vi kom for sent, men fordi vi ikke ville holde 
generalforsamling på ”nettet” med corona-epidemien omkring os. Vi elsker at være 
sammen i foreningslivet, som Korsør er så rig på. 
 
Den 26. maj 2021 tog vi vemodigt afsked med Bevaringsforeningens formand 
gennem 25 år, Gyrit Kaaber. Ingen kan som Gyrit sætte fingeren på et punkt i Korsør 
og straks berette utrolige historier.  
Siden har den trofaste, vidende og meget engagerede bestyrelse støttet mig med 
deres viden om og lange erfaring med Korsør i mit første år som formand. For mig er 
det veneration og lyst til at værne om min barndoms by, der har drevet 
engagementet efter mange års liv uden for Korsør. 
 
Vi var heldige at finde ”opholdsrum” – især i 2. halvår, så vi kunne invitere 
Bevaringsforeningens medlemmer på tur og lagde ud med et herligt besøg på Omø 
den 28. august. I traktorbus og til fods blev vi guidet rundt af den herlige arkivleder 
Gitte Lunding og hendes historiske hjælpere. Den medbragte picnickurv blev nydt i 
”Historiens Hus”. 
 
Den 26. september mødtes vi på Tersløsegaard, hvor den daværende ”foreviser”, 
Allan Aistrup i Jeronimuskostume, fortalte om Holbergmuseet og ”Baroniet 
Holberg”, erhvervet af Ludvig Holberg i 1745. Kaffen og kagen blev nydt i 
herregårdshaven i sensommersol. 
 
En skumringsvandring den 11. oktober igennem Korsør bymidte guidet af Helge 
Torm satte fokus på Slagelse Kommunes bygningspræmierede ejendomme i Korsør 
samt på den bevaringsværdige, næsten 180 år gamle Nyelands Gaard. På Solens 
Plads forklarede Skælskørkunstneren Benny Forsberg sin ”Kloden” og gavlmaleriet 
”Skiftende Sæsoner” af Frederik Hesseldahl, inden Spar Nord bød på et glas hos 
Vinhandler Jesper Søberg med rum til en god snak medlemmerne imellem. 
 



Korsør bys fødselsdag den 26. november er vores festdag og fejres med uddeling af 
Bevaringsforeningens plakette. Vi måtte vente i 2 år på at kunne tildele denne 
hæderspris til FGU og Værftet for bygning af en tro kopi af Kanonjollen fra 
Kanonbådskrigen efter en tegning fra 1809. Det er naturligvis også en hyldest til det 
maritime Korsør, byens DNA. 
Traditionen tro blev der skålet i bobler ledsaget af canapéer, mens der blev talt af 
også prismodtagere og EDC-mæglerne i Korsør, der er vores medsponsor på denne 
festlige begivenhed. 
 
Den 21. december var Bevaringsforeningen med til at organisere Korsør bys 
Vintersolhvervsvandring anført af sognepræst Jesper Marbæk fra Fæstningen 
gennem byen til Skt. Povls Kirke, hvor sognepræst Lykke Wester læste 
Juleevangeliet, inden den julepyntede Apoteker Café på Kirkepladsen serverede en 
kop varm suppe for alle deltagerne. 
 
Så lukkede coronaepidemien igen alle aktiviteter. Men ikke i Bevaringsforeningen, 
hvor vort bestyrelsesmedlem Christian Balslev fik en aftale med Sjællandskes Helge 
Wedel om formidling af historisk viden om Korsør i serien ”Bliv Klog på Korsør”. 
Sammen med vore Nyhedsbreve har Bevaringsforeningens medlemmer kunne læse 
om berigende oplevelser, historiske begivenheder og monumenter samt gamle 
håndværk i Korsør. Christian Balslev har aftale med Helge Wedel om at fortsætte 
denne artikelserie. Tak for det – også til Sjællandske. 
  
Vi kæmper vore kampe… 
 
Vi kan ikke bevare vores by uden kystsikring, men vi kan tænke os om, så vi får en 
kystsikring med hensyntagen til også historiske monumenter og de mange 
bevaringsværdige huse i Korsør bymidte, der bl.a. er underlagt Lokalplan 1184, 
vedtaget i 2018. 
 
Således fik vi bevaret den sidste rest af Stendosseringen fra Lystbådehavnen og hen 
til Flådestationen. Det er siden 1800-tallet Korsørs kystsikring og stedet, hvor 
borgerne slog sig ned til en snak, mens børnene legede på den vidunderlige 
badestrand – midt inde i byen præcist dér, hvor Flådestationen nu ligger… 
 
Og så er der jo vort smertensbarn, Nyelands Gaard, købmandsgården, der skulle 
have stået som et særligt vartegn over Korsørs særlige købstadshistorie med de 
engang så mange købmandsgårde, der var en stor del af Korsørs kulturarv. 
Nyelands Gaard går tilbage til i hvert fald 1700-tallet, og den sidste hovedbygning 
med den høje bevaringsværdi SAVE 3, der kan ses nogle dage endnu, blev opført i 
1843.  



Vi har siddet til byrådsmøder, konfronteret politikerne og debatteret på TV, i 
Sjællandske og UgeAvisen samt i Politikens Byrummonitor – uden held. Området 
Algade 12 og 14 samt det bagvedliggende Jens Baggesensgade 15 ønskes omdannet 
til 34 lejeboliger. Det er godt for borgerne og for byen, men vi er skuffede over, at 
politikere og administration ikke krævede bevaring af Nyelands Gaards 
hovedbygning. 
Første tegningsudkast fra de nye ejere består i en 43 meter lang hovedbygning over 
2 matrikler i Algade 12 og 14 skråt over for den fredede Kongegaarden. Det tillades 
ikke af forvaltningen, fordi lokalmiljøets særlige arkitektoniske udtryk skal bevares, 
og hver matrikel skal fremstå som en særskilt bygning. 
Bygherrer har inviteret Bevaringsforeningen og Kulturmiljørådet med til møde i 
forvaltningen. Det tager vi som en fremstrakt hånd, og vi deltager derfor gerne i 
forslag til god byggeskik i Korsørs bevaringsværdige centrum. 
 
Nye aktiviteter  
 
Og så skal vi på tur og nye oplevelser i 2022. Den 15. juni går vi i arkitekt Erlangsens 
fodspor med picnickurven gennem Korsør by og ud til Badestedet Ceres.  
Vi skal også lære de omkringliggende købstæder – gerne Skælskør, Slagelse, Holbæk 
og Kalundborg – og andre seværdigheder bedre at kende. Med en kør-selv-ordning, 
hvor vi naturligvis fylder bilerne op, bliver det overkommeligt for mange. Historiske 
miljøer, arkitektur og ekstraordinære oplevelser vil krydre programmet, samtidig 
med at vi holder øje med Korsørs særlige værdier og også arbejder frem mod vort 
600 års købstadsjubilæum den 26. november 2025. 
 
Med en medlemsskare på omkring 70 husstande – en stigning på ca. 20%, tak for det 
- føler vi os godt rustet. Vi glæder os til fortsat at dele Bevaringsforeningens 
aktiviteter med Jer og er meget lydhøre over for ønsker og nye idéer. Det gælder 
naturligvis også oplæg til kommende plakettemodtagere. 
 
Tak for et udfordrende og dejligt år til Jer medlemmer og til bestyrelsen. 
 
Jane Kjølbye, formand    Korsør, den 20. april 2022 
 


