
2 - Brofæstet for den tredje bro, ”Carl Peter” foran den nye 
bro. En talemåde i Korsør er: ”Når Carl Peter er overrislet 
er Korsør i fare”. Dette er aktuelt i forbindelse med sikring 
af  byen mod højvande.

3 - Langs Havnearkaderne fra 1999, og står springvandet: 
”De 7 dage” af  Frank Rosén

4 - Til venstre for Havnepladsen står statuen af  digteren 
Jens Baggesen i en lille park.

5 - Farvandsvæsnets værkstedsbygninger, som er på vej til 
at blive omdannet til kontorbygninger.

6 - Modsat havnebassinnet står det tidligere ”Hotel Store-
bælt”, hvor H.C. Andersen ofte overnattede. Til højre for 
bygningen, hvor de fire pakhuse nu ligger, lå Korsørs før-
ste banegård der blev indviet d. 26. april 1856.

7 - Korsør Banegård fra 1907, tegnet af  arkitekt Wenck
Bygningen blev overdraget til Korsør kommune efter fær-
diggørelsen af  den faste forbindelse over Storebælt.
I dag rummer bygningen Fødevarestyrelsen.
Langs de gamle færgelejer er bygget moderne boliger.

1 - Bag det tidligere Korsør Rådhus ses den gamle havne-
mesterbolig med det karakteristiske tårn. Ak intet steds er roserne så røde,

og ingensteds er tornene så små
og ingensteds er dunene så bløde
som de vor barndoms uskyld hvilte på.

8 - Lokalhistorisk Arkiv, Fæstningstårnet, By- og Over-
fartsmuseet på 1. sal i fæstningen. Marineforeningen og 
Vagtbygningen.

9 - Kabeldepotet med værksteder for kunstnere.



10 -  Ved indgangen til Flådestation Korsør er en tørlagt 
vandkunst med flådens skibe gennem 1.000 år. 

11 - Bag Flådestationens hegn står Korsør Miniby, der viser 
Korsør gamle bydel, som den så ud i 1875.

Vandrefestival 2022
Korsør går på Lagunestien 
med lokalhistoriker Kurt Rehder

Søndag d. 28. august 2022
Start: 11.00
Sted: Caspar Brands Plads
Længde: ca. 5,6 km
Handicap-egnet
Del 1: Caspar Brands Plads, Fæstningen,  
Flådestationen, Sylowsvej.

Arrangør
Korsør Bykontor og Lagunestien
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12 - Læg mæke til stendosseringen langs Sylowsvej. Den 
blev anlagt som kystbeskyttelse for Korsør, og er i disse år 
aktuel igen.


