
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et 
samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, 
Dansk Firma idrætsforbund, Friluftsrådet og ti 
pilotkommuner i 2011. Udviklingen af stierne er 
finansieret af Nordea-fonden og udlodningsmidler 
til friluftsliv fra Friluftsrådet. Du kan få mere 
information om Kløverstierne, deres forløb og 
seværdigheder her:

endomondo.com og 
endomondos mobil app, 
der kan hentes gratis i 
App Store og på Android 
Market.

kløverstier.dk

i Korsør by

Kløverstierne er for dig, der vil ud i det fri og 
kombinere oplevelser og frisk luft med motion.
Vælg ruten der passer dig i forhold til længde eller 
seværdigheder. 

I denne folder finder du ruterne:

Din tur starter her:

1. Caspar Brands Plads ved Rådhuskajen

2. Havnearkaderne, butiks- og boligkompleks, som fik 
plads, da man rev industribygningerne ned. 

3. Solens Plads, der både er parkerings- og 
oplevelsesplads. Bemærk Erik Heides skulptur Den 
tomme stol. Fortsæt gennem porten til:

4. Algade, den ældste gade i byen og gammel alfarvej, 
hærvej, oksevej og postvej. Nu en af byens livligste 
forretningsgader. Se skulpturen Den grønne bølge af 
Mogens Søbygaard. Bemærk de fredede bygninger, især:

5. Stapels Gaard fra 1660’erne er en gammel 
købmandsgård, der nu rummer boliger. Her slår 
gaden en krumning, hvor du før i tiden skulle over et 
vadested. I 1600-tallet strakte byen sig hertil. Korsør fik 
købstadsrettigheder i 1425.

6.  Kongegården fra 1761 på Algade 25 huser Isensteins 
samlinger og skiftende kunstudstillinger. Der er offentlig 
adgang til haven. Bygningen er fredet.

7. Nyelands Gaard på Algade 14 er Korsørs sidste store 
købmandsgård. Hovedbygningen er opført i 1840’erne 
i nyklassicistisk stil. Ved den store koleraepidemi i 1857 
blev forhuset brugt til at genhuse familier fra de mest 
sundhedsfarlige boliger. I gården blev opsat en simpel 
barak til genhusning af de børn, der blev forældreløse. 9% 
af byens befolkning døde. 
Stendiget på venstre hånd mod Sandvejsbanken (tidl. 
Algade 2–4) er beskyttelse af den gamle strandbred. 
Noret gik helt her ind til først i 1800- tallet.

8. Nankes Plads er opkaldt efter den første folkevalgte 
borgmester i Korsør. Herfra er der indgang til Korsør 
Kirkegård, indviet i 1825. Indgangen er flankeret af to 

granitsøjler, der stammer fra Ægypten. De kom via 
Romerriget til Antvorskov Slot. 

9. Fiskergade, hvor de gamle huse er bevaret og 
smukt istandsat. Fortsæt ned til Sylowsvej, der er 
opkaldt efter hele tre borgmestre i Korsør. Vejen løber 
langs den gamle kystsikring til:

10. Marinaen. Nyd turen forbi Marinaen.

11. Det første sygehus blev bygget her sidst i 
1800-tallet, men er nu ikke mere i brug som sygehus. 

12. Stranden med vinterbadernes hus til højre. Her 
mærker du suset fra Storebælt. 

13. Ceres. Oprindeligt en fiskerihavn for 
bundgarnsfiskere. Havnen er nu tilsandet, og i dag 
nabo til en af byens bedste badestrande. 

14. Lovsø Anlægget med de tre søer. Se 
vildtbanepælen, der er flyttet hertil.  
På Skovvej står en byvejpæl i granit med indskriften 
”Corsoer”; en gammel markering af lande- og alfarvejen 
fra København til Korsør. Den blev registreret som 
postvej i 1791.

15. Det lille bomhus med søjler. Her skulle der før 
betales afgift for at handle på Torvet. Sandvejsbanken 
fører til Jens Baggesens Gade med den gamle tekniske 
skole, nu SFO og ungdomsaftenskole. 

16. Korsør Bio, verdens ældste fungerende biograf, 
bygget i 1908. Overfor ligger byens gamle missionshus, 
nu indrettet til selskabslokaler.

17. Baggesenskolen med den gamle hovedbygning 
i røde sten og den moderne tilbygning i flotte 
kontrastfarver. Tilbage på Caspar Brands Plads kan du 
se skulpturen Dampfærgekaptajnen af Svend Bovin.
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I en anden folder er ruterne:

BLÅ RUTE 5,6 km • Korsør gamle by
Oplev middelalderbyen ved kysten og nyd de grønne oaser
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Ruten er afmærket, så du nemt kan finde vej.
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seværdigheder her:

endomondo.com og 
endomondos mobil app, 
der kan hentes gratis i 
App Store og på Android 
Market.

kløverstier.dk

i Korsør by

Kløverstierne er for dig, der vil ud i det fri og 
kombinere oplevelser og frisk luft med motion.
Vælg ruten der passer dig i forhold til længde eller 
seværdigheder. 

I denne folder finder du ruterne:

Din tur starter her:

1. Caspar Brands Plads ved Rådhuskajen

2. Havnearkaderne, butiks- og boligkompleks, som fik 
plads, da man rev industribygningerne ned. 
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tomme stol. Fortsæt gennem porten til:

4. Algade, den ældste gade i byen og gammel alfarvej, 
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Ruten er afmærket, så du nemt kan finde vej.

Jan. 2020

Startsted for alle ruter er Caspar 
Brands Plads ved Havnekajen.

Foldere fås på Korsør Bibliotek
Bernstensgade 3, samt på
Korsør Bykontor, Kirkepladsen 10.



Din tur starter her:

1. Caspar Brands Plads ved Rådhuskajen, hvor alle 
fire Kløverstier har deres udgangspunkt. 

2. Korsørs gamle rådhus. Indviet i 1941 og fungerede 
som rådhus til kommunesammenlægningen i 2007.

3. Havnearkaderne, der blev indviet i maj 2000, 
efter industribygningerne blev revet ned. Rummer 
48 lejligheder og en række forretninger. Midt for 
Havnearkaderne ved trappen ses vandkunsten De 7 
dage, der er udført af Frank Rosén og er en gave fra 
borgerne i Korsør. Mottoet for kunstværket, som er 
udført i bronze, lyder:  
- Vi er som ugens dage - dele af en enhed.

4. Jens Baggesens statue, udført i bronze af Julius 
Vilhelm Schultz. Statuen er rejst i 1906 til minde om 
digteren Jens Baggesen, der var født i Korsør i 1764.

5. Farvandsvæsenet, som bl.a. renoverer sømærker 
til markering af sejlruter i de indre danske farvande. 
På gavlen af bygningen ses kunstværket ”Drivkraft” af 
Mogens Christian Søbygaard. Det symboliserer den 
vedvarende energi for lyset i fyrbøjerne: Vindenergi, 
Solenergi og Bølgeenergi. 

6. Fæstningsområdet, der er et historisk sted, som 
omfatter en del fredede og historiske bygninger. Du kan 
læse om de enkelte bygninger på orienteringstavler på 
området. 

7. Kabeldepotet, der nu er værksted og galleri for 
kunstnergrupper i Korsør og omegn. Når portene er 
åbne, er du velkommen til at kigge ind og se, hvad 
kunstnerne skaber. 
 
For enden af vejen lå anløbspladsen Gamle Bro, hvor 
færgesmakkerne lagde til indtil midten af 1800-tallet.

8. Korsør Produktionshøjskole har skibsværft i den røde 
trælade, og bag dette ligger en ophalerbedding, hvor skibe 
kan repareres. Her finder du også Fiskerihavnen.

9. Stejlepladsen, hvor fiskerne bøder deres garn. 

10. Postgården, som først i 1800-tallet var ejet af 
værtshusholder Madam Bagger, der samtidig var noget 
så usædvanligt som kvindelig postmester. Dengang lå 
Postgården ud til stranden. H.C. Andersen har overnattet 
her flere gange. 

Gå gennem Slottensgade, der efter vedtagelsen af Den 
Bevarende Lokalplan 20 i 1988, blev stedet hvor Korsør 
Kommune i særlig grad håndhævede retningslinier for 
ombygninger og fornyelser. Bemærk Rosenstrædes 
brostensbelægning og rendestenen i midten af vejen. 

11. Korsørs tidligere apotek, hvor der i 2015 er etableret 
Madmarked og Folkekøkken. Her bliver der også udleveret 
turistbrochurer.

12. Korsør Dommerkontor lå på hjørnet af Kirkepladsen 
og Snukkerupgade. Det er nu omdannet til lejligheder.

13. Flådestationen ligger vest for Sylowsvej på et opfyldt 
og fra havet indvundet areal, idet Storebælt tidligere gik 
helt ind til fortovet.  
Ved indgangen lidt til højre ses vandkunst, der som 
midtpunkt har en stor granitsten, hvori der er udhugget 
Flådestationens våbenskjold. Det er omkranset af en 
række mindre sten med relieffer af flådeskibe. De fortæller 
flådens udvikling gennem 1000 år. På en tavle finder du 
historien om skibene. 
Indenfor hegnet ses Korsør Miniby, der er bygget i skalaen 
1:10 og blandt andet viser husene i Fiskergade, som 
gaden så ud i 1875. Bemærk de mange fine detaljer.

14. Fiskergade, hvor de gamle huse er bevaret og smukt 
istandsat. 

15. Skt. Povls Kirke, indviet i 1872, hvor den afløste 
den tidligere Sankt Gertruds kirke. Hvis kirken er åben, 
er den bestemt et besøg værd.

16. Torvet, hvor du ser vandkunst udført i marmor af 
Hans Jørgen Nicolaisen. Den er placeret, hvor en af 
byens brønde og pumper stod.

17. Ting- og Arresthuset fra 1850 tjente tillige som 
byrådssal, før det nye rådhus blev opført i 1941. 
Der har været politistation i bygningen, indtil den 
kom i privat eje. Fortsæt ad Algade, hvor du møder 
kunstværket Den grønne Bølge udført i rustfrit stål 
og granit af Mogens Christian Søbygaard. Fortsæt til 
venstre ad Nygade, hvor der midt i gaden står endnu 
et kunstværk af Søbygaard i rustfrit stål og granit. Det 
hedder Knapper.

18. Rådhushaven, hvor der er mindesten for faldne 
Korsørborgere. Til venstre mindesten for to faldne 
søfolk i 2. verdenskrig. I baggrunden til venstre 
mindetavle for faldne i de sønderjyske krige og til højre 
ud mod Caspar Brands Plads, mindesten for to faldne 
soldater i Afghanistan.Ved indgangen til Rådhuspladsen 
er kunstværket To Borgere i jern af Erik Heide. 

På Rådhuspladsen ses en fontæne med søheste, 
tudser og fiskehoveder, udført af billedhugger 
Jens Jacob Breignø og med en lille bronzefigur, 
Vandbæreren, øverst, som er skænket af entreprenør 
H. J . Henriksen.

19. Havnehuset med det pompøse søjlebårne 
indgangsparti blev opført som havnekontor og bolig 
for havnemesteren, men blev senere kommunal 
administrationsbygning og politistation.

Du er nu tilbage ved udgangspunktet ved Rådhuskajen.  

Ruten er afmærket så 
du kan finde vej

GRØN RUTE 2.5 km • Fæstning og by
Nyd Korsør langs Rådhuskajen til Fæstningen gennem den gamle bydel
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Ruten er afmærket, så du 
nemt kan finde vej.

Din tur starter her:

1. Caspar Brands Plads ved Rådhuskajen, hvor alle 
fire Kløverstier har deres udgangspunkt. 

2. Korsørs gamle rådhus. Indviet i 1941 og fungerede 
som rådhus til kommunesammenlægningen i 2007.

3. Havnearkaderne, der blev indviet i maj 2000, 
efter industribygningerne blev revet ned. Rummer 
48 lejligheder og en række forretninger. Midt for 
Havnearkaderne ved trappen ses vandkunsten De 7 
dage, der er udført af Frank Rosén og er en gave fra 
borgerne i Korsør. Mottoet for kunstværket, som er 
udført i bronze, lyder:  
- Vi er som ugens dage - dele af en enhed.

4. Jens Baggesens statue, udført i bronze af Julius 
Vilhelm Schultz. Statuen er rejst i 1906 til minde om 
digteren Jens Baggesen, der var født i Korsør i 1764.

5. Farvandsvæsenet, som bl.a. renoverer sømærker 
til markering af sejlruter i de indre danske farvande. 
På gavlen af bygningen ses kunstværket ”Drivkraft” af 
Mogens Christian Søbygaard. Det symboliserer den 
vedvarende energi for lyset i fyrbøjerne: Vindenergi, 
Solenergi og Bølgeenergi. 

6. Fæstningsområdet, der er et historisk sted, som 
omfatter en del fredede og historiske bygninger. Du kan 
læse om de enkelte bygninger på orienteringstavler på 
området. 

7. Kabeldepotet, der nu er værksted og galleri for 
kunstnergrupper i Korsør og omegn. Når portene er 
åbne, er du velkommen til at kigge ind og se, hvad 
kunstnerne skaber. 
 
For enden af vejen lå anløbspladsen Gamle Bro, hvor 
færgesmakkerne lagde til indtil midten af 1800-tallet.

8. Korsør Produktionshøjskole har skibsværft i den røde 
trælade, og bag dette ligger en ophalerbedding, hvor skibe 
kan repareres. Her finder du også Fiskerihavnen.

9. Stejlepladsen, hvor fiskerne bøder deres garn. 

10. Postgården, som først i 1800-tallet var ejet af 
værtshusholder Madam Bagger, der samtidig var noget 
så usædvanligt som kvindelig postmester. Dengang lå 
Postgården ud til stranden. H.C. Andersen har overnattet 
her flere gange. 

Gå gennem Slottensgade, der efter vedtagelsen af Den 
Bevarende Lokalplan 20 i 1988, blev stedet hvor Korsør 
Kommune i særlig grad håndhævede retningslinier for 
ombygninger og fornyelser. Bemærk Rosenstrædes 
brostensbelægning og rendestenen i midten af vejen. 

11. Korsørs tidligere apotek, hvor der i 2015 er etableret 
Madmarked og Folkekøkken. Her bliver der også udleveret 
turistbrochurer.

12. Korsør Dommerkontor lå på hjørnet af Kirkepladsen 
og Snukkerupgade. Det er nu omdannet til lejligheder.

13. Flådestationen ligger vest for Sylowsvej på et opfyldt 
og fra havet indvundet areal, idet Storebælt tidligere gik 
helt ind til fortovet.  
Ved indgangen lidt til højre ses vandkunst, der som 
midtpunkt har en stor granitsten, hvori der er udhugget 
Flådestationens våbenskjold. Det er omkranset af en 
række mindre sten med relieffer af flådeskibe. De fortæller 
flådens udvikling gennem 1000 år. På en tavle finder du 
historien om skibene. 
Indenfor hegnet ses Korsør Miniby, der er bygget i skalaen 
1:10 og blandt andet viser husene i Fiskergade, som 
gaden så ud i 1875. Bemærk de mange fine detaljer.

14. Fiskergade, hvor de gamle huse er bevaret og smukt 
istandsat. 

15. Skt. Povls Kirke, indviet i 1872, hvor den afløste 
den tidligere Sankt Gertruds kirke. Hvis kirken er åben, 
er den bestemt et besøg værd.

16. Torvet, hvor du ser vandkunst udført i marmor af 
Hans Jørgen Nicolaisen. Den er placeret, hvor en af 
byens brønde og pumper stod.

17. Ting- og Arresthuset fra 1850 tjente tillige som 
byrådssal, før det nye rådhus blev opført i 1941. 
Der har været politistation i bygningen, indtil den 
kom i privat eje. Fortsæt ad Algade, hvor du møder 
kunstværket Den grønne Bølge udført i rustfrit stål 
og granit af Mogens Christian Søbygaard. Fortsæt til 
venstre ad Nygade, hvor der midt i gaden står endnu 
et kunstværk af Søbygaard i rustfrit stål og granit. Det 
hedder Knapper.

18. Rådhushaven, hvor der er mindesten for faldne 
Korsørborgere. Til venstre mindesten for to faldne 
søfolk i 2. verdenskrig. I baggrunden til venstre 
mindetavle for faldne i de sønderjyske krige og til højre 
ud mod Caspar Brands Plads, mindesten for to faldne 
soldater i Afghanistan.Ved indgangen til Rådhuspladsen 
er kunstværket To Borgere i jern af Erik Heide. 

På Rådhuspladsen ses en fontæne med søheste, 
tudser og fiskehoveder, udført af billedhugger 
Jens Jacob Breignø og med en lille bronzefigur, 
Vandbæreren, øverst, som er skænket af entreprenør 
H. J . Henriksen.

19. Havnehuset med det pompøse søjlebårne 
indgangsparti blev opført som havnekontor og bolig 
for havnemesteren, men blev senere kommunal 
administrationsbygning og politistation.

Du er nu tilbage ved udgangspunktet ved Rådhuskajen.  

Ruten er afmærket så 
du kan finde vej

GRØN RUTE 2.5 km • Fæstning og by
Nyd Korsør langs Rådhuskajen til Fæstningen gennem den gamle bydel
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Ruten er afmærket, så du 
nemt kan finde vej.


