
VISION FOR 
DET MARITIME
KORSØR



En vision om lokalt at forbinde maritime 
uddannelsesaktiviteter og maritime kulturhistoriske
aktiviteter med de fysiske og historiske rammer på havn 
og havneområde. Samtidigt er det visionen at formidle den 
fælles historie og etablere en platform til både nye og gamle 
fællesskaber for det maritime Korsør.

Visionen om Maritime Korsør vokser ud af området omkring Værftet, 
beddingen, Fæstningen, Marineforeningen, Lokalhistorisk Arkiv,  
Kabeldepotet og Magasinet og drives i et samspil mellem uddan-
nelsesaktiviteter og frivillige ildsjæle. 

Ved at forbinde de lokale maritime aktiviteter, bygninger og fortællinger 
gøres Korsørs maritime DNA synligt både for borgere og omverdenen. 
En synlighed der lokalt skaber synergi, stolthed, liv og et styrket 
fællesskab. Den fælles ramme har en betydning, da den enkelte maritime 
fortælling er sårbar og svær at opsøge, da den er båret af lokale ildsjæle 
og enkeltstående aktører. 

Korsør er allerede centrum for en række maritime aktiviteter med en af 
Danmarks to flådestationer, Søfartsstyrelsen, der er flyttet til byen,
tradition for maritime kulturdage, en aktiv marineforening med over 
450 medlemmer, som emmer af maritime traditioner og artefakter og 
Danmarks Maritime Folkemøde. Derudover er den tidligere 
storebæltsfærge M/F Broen anløbet havnekajen i Halsskov, hvor den skal 
danne ramme for et udstillingscenter, et aktivitetscenter for vandsport, 
huse foreninger og forskellige former for iværksætteri. Og i området om-
kring FGU Værftet, der uddanner unge med afsæt i maritime 
håndværkstraditioner, er der en unik kombination af uddannelse og 
maritim kulturhistorie. 

Nærmeste nabo til værftet er Fæstningen som blandt andet huser Korsør 
By- og Overfartsmuseum, voldanlægget med kanoner, som i sin tid har 
stået på Fregatten Sjælland, og kabeldepotet, som i dag er værksted og 
galleri for lokale kunstnere. Området er også tilhørssted for en række 
maritime kulturhistoriske projekter, hvor frivillige opretholder maritime 
traditioner. 



Samarbejde med frivillige
Kombinationen af professionelle der arbejder, uddanner og underviser 
på værftet og lokale frivillige skaber unikke resultater. Fx har eleverne 
på værftet brugt tre år på at bygge en tro kopi af en kanonjolle fra 1809. 
Kanonjollen blev søsat i 2019, og nu hjælper et laug af frivillige med at 
formidle historien om kanonjollen og ’Kanonbådskrigen 1807 – 14’. 

For nylig købte FGU værftet M/S Bien (den ældste tilbageværende 
Marstal Skonnert fra 1898) med stort økonomisk bidrag fra Slagelse 
Kommune. Formålet med både M/S Bien og Kanonjollen er maritime 
uddannelsesaktiviteter, som står på maritime traditioner og værdier. 
Aktiviteter, der giver de unge dannelse, mod og kompetencer til uddan-
nelse og beskæftigelse. M/S Bien sættes i stand/bygges og anvendes til 
undervisning og formidling – både i byggeprocessen, og når den står 
færdig. 

Der er stor lokal opbakning til ovenstående aktiviteter, og Slagelse Kom-
mune har bidraget med uvurderlig støtte til de enkelte projekter un-
dervejs. For at indfri visionen er der brug for yderligere midler/tilskud 
til at etablere en naust (bådehus) til kanonjollen, forbedre beddingen på 
værftet, og som det fremgår af det følgende til at udvikle og etablere en 
sammenhængende fortælling og synlighed om det Maritime Korsør.  

Nyt niveau for undervisning og formidling 
Som en del af visionen skal der, med afsæt i de nuværende aktiviteter 
med restaurering af maritime historiske skibe, etablering af fysiske ram-
mer etc., udvikles formidlings- og undervisningsmateriale om Korsørs 
lokale maritime historie målrettet offentligheden, folkeskoler og 
ungdomsuddannelser. 

Området skal udvides med mulighederne for praksisbaserede op-
levelser og formidling, hvor deltagelse kan ske uden forudgående 
tilmelding og uden forudgående forudsætninger. Allerede i dag er der 
tusindvis af besøgende til de eksisterende årlige maritime kulturdage i 
Korsør, og det Maritime Folkemøde, som ligeledes er forankret i Korsør. 
Projektet vil kombinere de praktiske muligheder og eksisterende tilbud i 
området med materialer, der indgår i undervisning om hav, miljø og 
historie. 



Maritim aktivitetssti på havnen
Konkret skal det ske ved at integrere de nuværende maritime 
aktiviteter og lokationer i Korsør på en interaktiv aktivitetssti, der ved 
hjælp af QR-koder, Virtuel Reality og geocaching, gør den lokale 
maritime historie levende og synlig. Stien skal give både borgeren og 
turisten en positiv og lærerig oplevelse af havneområdet og tilbyde 
skoleklasser relevante oplevelser og aktiviteter, som understøtter 
undervisningsforløb.   

Poster på stien vil være praksisbaserede (men ubemandede) 
aktiviteter, hvor det er muligt at deltage aktivt, få noget i hænderne, 
bruge taljer for at kompensere for vægt og andre forløb, som er 
knyttede til de konkrete fysiske oplevelser på havneområdet. 
Derudover skal det være muligt at besøge de eksisterende aktiviteter 
på Værft, Museum, Fæstning, Havn etc. 

Det er også en del af visionen at udvikle en digital platform, der 
understøtter projektets vision om at vise ’det store billede’ og den 
værdi de enkelte nuværende maritime aktiviteter og lokale aktører 
udgør til sammen. En platform, der samler fortællinger, 
undervisningsforløb, oversigt over muligheden for konkrete fysiske 
aktiviteter.

Lærere og elever skal kunne hente relevant materiale inden deres 
besøg i Maritime Korsør og på besøget kunne få visuelle, taktile og 
læringsmæssige oplevelser, og den besøgende borger skal kunne hente 
information om Maritime Korsør via aktivitetssti og platform på et 
niveau, der kan sammenlignes med et besøg på fx et frilandsmuseum.



Når visionen realiseres
I kraft af fortællestien og de virtuelle platforme målrettet folkeskol-
er, etableres et kendskab til Korsørs maritime historie hos kom-
mende generationer. Et kendskab, som er en forudsætning for at 
forstå og handle i relation til fremtidens udfordringer, der blandt 
andet er repræsenteret i FNs verdensmål 11 om lokalsamfund, 14 om 
livet i havet og 17 om partnerskaber for handling. Et kendskab der 
gør det muligt for byen og lokalområdet at udvikle sig med afsæt i 
en vigtig del af egen historie. 

For at lykkes med visionen foreslås følgende:
Det samlede projekt kræver ekstern finansiering på 15.520.000,- kr. 
hvor de 3.400.000,- kr. er bevilget af Slagelse kommune til restau-
rering af Bien. De resterende midler skal findes via ansøgninger til 
fonde, mv.  Der er i foråret 2021 udarbejdet en projektbeskrivelse, 
og indledt dialog med de første fonde, som er positivt indstillede 
overfor det samlede projekt. 

Kontakt:
Gert Møller
Direktør FGU Syd- og Vestsjælland.
Norvangen 15
4220 Korsør, Denmark
Mobil: +45 2022 9909
Mail: Gmo@fgusv.dk



Værft - Der er på Korsør havn i første række til Storebælt etableret 
et værft, der er genopbygget som en tro kopi at det tidligere historiske 
værft. Værftet fungerer i dag som maritim uddannelse i praksis, da 
elever på FGU SV som en del af deres uddannelsesforløb er med til at 
bygge og renovere skibe. I værftet vil der være mulighed for, at folke-
skoler foreninger og andre interesserede kan komme på besøg og lære 
om maritim historie og håndværk, og der kan opleves åbent værksted 
med bådebygning på klassisk vis. 

Bedding - Udbygning og restaurering af bedding placeret i den 
gamle fiskerihavn. Beddingen tilhører Korsør Havn, driftes af 
Marinebutikken Seel Teknik og bruges i dag af værftet, ejere af både 
i fiskerihavnen og lystbådehavnen. Beddingen er en vigtig del af 
værftets funktion, som gør det muligt at komme hele vejen rundt om 
skibsbygning og konstruktioner af skibe. 



Naust - Ved at etablere et flydende museum i form af en naust (bå-
dehus) til kanonjollen i fiskerihavnen kan publikum komme helt tæt 
på kanonjollen året rundt. I kraft af de frivillige i kanonlauget og de 
såkaldte sortkrudtfolk kan jollen gøres virkelighedsnær med soldater 
i uniform, affyring af kanoner etc. Etableringen og byggeprocessen af 
Naust er også en del af den lokale maritime historie. 

Kanonjolle - Kanonjollen Corsør er en tro kopi af en kanonjolle fra 
1809, bygget af FGU over en treårig periode på værftet i Korsør. 
Jollen er et vigtigt bidrag til den lokale maritime historie om Korsørs 
rolle i perioden, som også kaldes for ’kanonbådskrigen 1807 - 14, 
hvor Korsør blandt andet rummede en kaserne med plads til 400 
mand i en barsk tid. Omkring kanonjollen – som er den eneste af 
sin slags – er der i dag et laug af frivillige mænd og kvinder, som vil 
hjælpe med at formidle historien. 



M/S Bien - M/S Bien (den ældste tilbageværende Marstal skonnert 
fra 1898) er i øjeblikket under totalrenovering på værftet i Korsør. 
Galeasen er erklæret bevaringsværdig, og initiativet blev taget af en 
folkelig bevægelse ’Bevar Bien’ og støttes af Slagelse Kommune med 
midler til renoveringen. I Renoveringsfasen vil der gives adgang til at 
kunne følge processen via besøg på værftet. Når M/S Bien er 
restaureret, er det planen at bruge skibet som fortællerum for lokal 
maritim historie. 

Maritime verdensmål - Projektet orienterer sig også mod aktuelle 
og fremtidige udfordringer i relation til følgende af FN’s verdensmål:  
Kvalitetsuddannelser – fremme alles muligheder for livslang læring 
(FN Verdensmål 4). Bæredygtige byer og lokalsamfund (FN Verdens-
mål 11). Maritim bæredygtighed inden for klima og livet i havet (FN 
Verdensmål 13 og 14).   



Aktivitetssti - Aktivitetssti – eller søkort - med QR-koder 
og geocaching, bliver en del af den måde den lokale mar-
itime historie gøres synlig på over for projektets målgrup-
per. Denne sti gør det muligt for både borgeren og turisten 
at få en kvalificeret oplevelse af havneområdet, og skole-
klassen at få en relevant oplevelse/aktivitet, som understøt-
ter et undervisningsforløb.  


