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Caspar Brands Plads, på pladsen overfor rådhuset t.v.:
Svend Bovin: Dampfærgekaptajn, 1984.
Skulptur, granit, (født i Frederikshavn
1915, død 2000). Opstillet 1984. Gave til
Korsør Kommune fra Bikuben/BG Bank.
En mindre udgave af skulpturen i bronze
er uddelt som påskønnelse for
enkeltpersoners og foreningers indsats i Korsør
området. Tidligere tiders skibsførere stod udendørs og
betjente maskintelegrafen i den kolde årstid iført en
stor kavaj.
Caspar Brands Plads, foran rådhuset:
Jens Jacob Nielsen Bregnø:
Vandmoderen, springvand, 1929. (født i
Horsens 9. februar 1877 -1946). Bronze
og marmor (travertin). Opstillet 1929 på
initiativ af entreprenør/ingeniør
Henriksen. Vender enden mod rådhuset
for at vise en vis foragt for øvrigheden. Da den vist
betalt af en skattebøde?
Erik Heide (født 1934): To borgere,
2007. Udført i støbejern på bestilling
direkte til pladsen. Opstillet 27. januar
2007 af Slagelse Kommune, finansieret af
Fuldmægtig Stig Hansens Fond. Model til
støbejernsfiguren udføres i ”flamingo”.
EH indbudt til en gennemgang af byen og
mulighederne for opstilling. Stigs Fond havde ønske om
en rådhusnær opstilling. Det fortælles, at Stig Hansen
var god for en historie, så måske ”sladres” der om
vigtige ting, så informationsnivauet er i top, måske er
Stig Hansen den ene person?
Man kan se herfra til den anden skulptur af Erik Heide
Den tomme stol. Det var vigtigt for udvalget ved
opstillingen af den skulptur på Solens Plads.
Erik Heide: Skib m. bænk. ”Stig
Hansens mindelund” – et rum til
refleksion. Opstillet med
mindeplade på væggen i foråret
2017. Udført efter flere forslag bl.a.
små dyr på gavlen fra udvalget –
stor fuglevinge fra kunstneren – udvalget bestilt noget
med søfart og vand.

Udført i granit og støbejern på
bestilling direkte til pladsen. Efter
ønske fra bl.a. formanden for fonden,
Flemming Erichsen, da der var god
erfaring med kunstneren og glæde
ved hans værk fra 2007 på pladsen
foran rådhuset. Det var vigtigt for udvalget, at der var
synsmæssig kontakt til den opstillede figurgruppe foran
rådhuset. Opstillet 30. maj 2009 af Slagelse Kommune
finansieret af Fuldmægtig Stig Hansens Fond. Model til
støbejernsfiguren udføres i ”flamingo”.
Figuren blev faktisk flyttet lidt i ugen efter afsløringen.
Havnearkaderne v. havnekajen:
Frank Rosen: De syv dage,
springvand, 2001, udført i bronze
af den hollandske kunstner og
scenograf Frank Rosen (født 1946)
En kendt hollandsk kunstner, som
har offentlige udsmykninger flere
steder i Holland. Er nu flyttet fra
Beemster i udkanten af
Amsterdam til Frankrig.
Udstillede i Kongegaarden 30. juli 29. august 2000 samt 2.-30. maj 2010.
Opstillet af Korsør Kommune efter at Korsør
Kunstforening stod i spidsen for en indsamling. Der var
større politisk polemik mellem byrådets borgerlige
partier og den røde blok. Der var læserbreve i pressen
og udmeldelse af et enkelt virksomhedsmedlem af
kunstforeningen. Det endte med støtte fra såvel
kulturudvalg som økonomiudvalg.
Arne Jørgensen beboer i Havnearkaderne og tidligere
byrådsmedlem og gift med bestyrelsesmedlem i
kunstforeningen Inge Boye Jørgensen var byggeleder
omkring bassin og opstilling. Kunstværket blev støbt i
Holland.
Carl Petter, duc d’alben i havneløbet:
Benny Forsberg: Kompasrose
dekoration omkring pullerten på
”øen”. Betalt af Stigs Fond.

Havnepladsen:
Mogens Søbygård: Sejl, gavlen på
Søfartstyrelsens bygning.

Ved indkørslen til Solens Plads (overfor Føtex):
Erik Heide: Den tomme stol (Korsørstolen) –
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Julius Vilhelm Schultz: Digteren Jens Baggesen, i
bronze, opstillet i 1906.
Den løse stedmoderblomst i hånden stjæles
desværre ofte. I de senere år har man i stedet
for en i bronze placeret en afstøbning i plastik
når det behøves.
Jens Baggesen er født i Korsør 15. februar
1764 i Korsør (Fæstningen. Hvor hans far var
kornskriver eller lignende) – Han døde den 3. oktober
1826 i Hamburg. Han var far til generalmajor August
Baggesen. Obduktionsrapporten er i Jens Baggesen
Samlingen på Korsør Bibliotek. Skrevet Labyrinten om
en rejse i Europa betalt af hans velynder hertug Frederik
Christian af Augustenborg, som var gift med Louise
Augusta (født 7.7.1771), datter af Christian d. 7.’s
dronning Caroline Mathilde og Struense (hele hoffet m.
konge, dronningen og Struense besøgte Kongegaarden i
sommeren 1770 – var det her barnet blev undfanget??
– Caroline Mathilde modtoges bl.a. af Rasmus
Langeland med et hyldestdigt, da hun som vordende
brud gik i land i Korsør i 1.11. 1766). Baggesen skriver i
et brev til grevinde Carafelli i 1822, at hans lykke
stammer fra da han som 6-årig befandt sig udenfor
Kongegaarden sammen med andre børn. Dronningen
kom ud. Løftede ham op og gav ham et kys på kinden –
da blev hans lykke gjort!
Kirkepladsen:
Minde-søjlen for Michael Gotlieb Birchner,
kapellan (præst) for Korsør og Tårnborg
menighed 1792 – 1798), gravmonument. Skrev
for trykkefriheden i 1790. - en fremsynet mand,
som nok har fortjent sin mindesten.
Inde i Skt. Povls Kirke: (er jævnlig åben)
Giovanni Batista Moroni (1520-78): maleri,
Den Hellige Hieronimus i ørkenen.

Sylowsvej ved Flådestationens indkørsel:
Gert M. Larsen: Søværnet gennem 1000 år,
springvand, 1982

Havnegade/Batterivej:
Mogens Søbygård: Blå skulptur

Lystbådehavnen:
Steen Borowik: Sejl.

Torvet:
Hans Jørgen Nicolaisen: Vandkunst, 1987.
Opstillet af Korsør Kommune, teknisk udvalg
Model på rådhuset udenfor byrådssalen.
Solens Plads (ses gennem porten):
Aage Andersen: vandkunst, 1995 lavet af
granit fra en tidligere bro over banelegemet.
Algade:
Mogens Søbygaard: Den grønne bølge, 1995.

Nygade:
Mogens Søbygaard: Knapper, 1994.

Gennem porten på Solens Plads:
Mogens Søbygaard: Til overflod. Svungen
skønhed.

Algade v. Kongegaarden:
Erik Heide: Fuglevinge, opsat 2010. Købt på
kunstforeningens udstilling i 2009 for 50.000
kr. hvoraf de 30.000 kr. kom fra Stigs Fond.
Kunstforeningen har selv opstillet den; men
den er senere af kommunen flyttet længere
ind i haven.
Nankes Plads – m. Bomhuset:
Drejede ægyptiske stensøjler ved indgangen
til kirkegården indviet i 1825. Pladsen opkaldt
efter den første folkevalgte borgmester i
Korsør. Søjlerne kom via Romerriget til Antvorskov Slot.
Dahlsvej:
Børge Jørgensen: Stålskulptur, 1982
Først opstillet for enden af Nygade ved
sygehuset. Senere opstillet i Byparken hvor stien
møder Tårnborgvej – flyttet pga. hærværk til
Dahlsvej.
Norvangen:
Vibeke Glarbo (f. 1946): Sejl
Produceret og opstillet af
produktionshøjskolen med eleverne
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Tårnborgvej, rundkørsel v. Gl. Banegårdsplads:
Benny Forsberg Jensen: Himlene, 2006.
Opstillet af kommunen.
Tårnborgvej, rundkørsel v. Kongebroen:
Benny Forsberg Jensen: Broerne, 2006.
Opstillet af kommunen.
Tårnborgvej, rundkørsel v. Ørnumvej:
Benny Forsberg Jensen: Byens kerne,
2006.
Opstillet af kommunen.
Tårnborgvej, rundkørsel v. motorvejstilkørsel:
Benny Forsberg Jensen: Tårnet, 2006.
Opstillet af kommunen.

Ørnumvej v. Comwell Korsør:
Mogens Søbygaard:) uden titel, granit,
1996.

Ørnumvej v. industriområdet, tidligere Scanglas fabrik:
Ib Gertsen: Skulptur i glas.

Bibliotekstorvet, Halsskovvej:
Jesper Neergaard: Mimers Brønd, springvand,
2002. Afløste en ødelagt keramisk skulptur
Prinsesse Guldhår udført af Kirsten Ernst.
Væggen v. terrassen Korsør Bibliotek:
Harald Isenstein: Ungdom, relief,

Terrassen v. Korsør Bibliotek:
Erik Varming: Stor Organisk form, 1994.

Revvej, Plænen foran biblioteket:
Søren Schaarup: Porten, skulptur.

Revvej yderst ved den gamle stationsbygning:
Tjeneren fra overfarten, udført i Kina efter en
lille træskulptur.

Grønningen v. indgangen til Ceres Badekabiner
Gerda Østergård: Fugle og fisk, keramik relief.
Storebæltsvej, Korsør Station:
Hein Heinsen: Krystalstruktur, bronze. Måske
opstillet fordi kunstforeningen tilskrev DSB om at
huske kunstnerisk udsmykning inden stationens
bygning.
Fasanhaven, Halsskovvej:
Mogens Søbygaard: Bejleren, 1971.

Halsskovvej v. Dagcenter Teglværksparken:
Hanne Varming, Mor med børn,1976.

Storebæltsvej, v Storebælt administrationsbygning:
Benny Forsberg Jensen: 2 skulpturer.

Comwell Klarskovgård i Korsør Lystskov:
Bent Sørensen: Stor kasse, skulptur.
1970-71

Robert Jacobsen: Jernskulptur.

Stationsvej, Kirkevej v. Borgergade, Vemmelev:
Benny Forsberg Jensen: Sparekassen for
Hemmeshøj m.m. til minde, skulptur.

Skolevej v. Vemmelev Hallen, Vemmelev:
Jesper Neergaard: Uden titel, 2004.
Halsskovvej krydset v. Dyrehovedgårds Alle:
Søren Schaarup: Poleret flad skulptur.
https://www.slagelse.dk/media/960184/Kunst_i_slagelse.pdf
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