
Hvorfor bosatte man sig i Korsør? Vi var jo advaret! 
 

Forud for Frederik d. 5.’s rejse gennem rigerne Danmark og Norge i 1749, 

udsendte Det Kongelige Kancelli i 1744 en meddelelse til landenes 

købstæder, hvor Kancelliet udbad sig oplysninger om ”Købstædernes 

tilstand”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korsør udmærkede sig ved at indsende 60 folie-sider plus 2 kort, 

mere end dobbelt så meget som den købstad, der indsendte næstmest. 

Disse skriftlige efterretninger har siden dannet grundlag for beskrivelsen 

af Korsørs ældre historie. 
 

Om købstaden Korsør kan læses: 
 

Hvad Corsøer og dets anneks Tårnborg angår, er disse steders 

situationer ganske ulige og forskellige: 

Corsøer ligger så dybt, som det kunne ligge i - eller være begravet i 

vandet - da det er et opfyldt og for det meste af stranden indvundet 

sted. 

Dette kan ses, når der graves, og når højvande gør skade og skyller 

grunden bort - som det ofte sker. 
 

Så allerede i midten af 1700-tallet var man opmærksom på Korsørs 

skrøbelige tilstand og byens manglende modstandskraft over for højvande. 
 

Men vi bor jo i Korsør, fordi her er så dejligt! 
 

 

 

 

 

 

 

    Blå flag aktivitet 

    Mødested: Ved Rådhuskajen, Caspar Brands Plads i Korsør 

    Til fods: ca. 1. km. 
 

 

   Korsør og højvande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Når ”Karl Peter” er overrislet 

  er Korsør i fare. 
 

 

 

 

 

 



 

Korsør og havstigninger 
 

I forbindelse med etableringen af den faste forbindelse over Storebælt, og 

i særdeleshed i forbindelse med tunnelboringen, blev der foretaget et utal 

af boreprøver i Storebælt. 

Derved fik man et detaillieret kendskab til udviklingen i Storebælts 

historie, og ændringer i havets vandstand gennem tiderne. 
 

På grundlag af prøveboringerne i Storebælt er der indsamlet et omfattende 

materiale. Dette materiale er gengivet i bogen ”Storebælt i 10.000 år”, 

som blev udgivet i 1997. Den 380 sider store bog, der blev udgivet i 3000 

eksemplarer, er i 2014 blevet digitaliseret. 
 

I 2006 udgav Korsør Kommune bogen ”Korsør i 15.000 år”, og vi skal 

faktisk 15.000 år tilbage  for at følge Storebælts udvikling. Det vil sige, vi 

begynder år 13.000 f. Kr. - samtidig med afslutningen af istiden. 
 

Havniveauet var på det tidspunkt  

lavt i Storebælt. Hele Storebælt  

var et dal-system med høje bakker  

og aflange søer.  Dalsystemet blev  

gennemskåret af floder, der transporterede vand  

vand fra isens afsmeltning. 
 

Mest markant var Dana-elven, der  

skar en nord/sydgående kløft i den  

østlige del af Storebæltssletten,  

dér hvor nu den dybe østerrende  

- sejlrenden - forløber. 
 

Havniveauet var 28 meter under det nuværende 
 

Her i Korsør snoede sig et idyllisk lille vandløb gennem det, der nu er 

havneområdet. Åen afvandede det nærmeste bagved liggende opland 

Hulby - Ormeslev – Stude og løb ud til Danaelven. 

Storebæltssletten, der var et frodigt område tilgroet med skov - men så 

skete der noget dramatisk. 

Afsmeltningen af ismasserne mod nordøst, som tidligere har haft afløb ind 

over Sverige, blev standset af landhævningen i Sverige, og smeltevandet 

måtte fra den Botniske bugt løbe ud gennem Østersøen og her fyldte 

vandet vore bælte og sunde. 

 

Der skete en havstigning på over 25 meter 
 

Træerne på Storebæltsletten druknede. Tiden er 6.500 f. Kr.  

Det var derfor ”Korsørmandens” grav blev oversvømmet. 

I de følgende 1000 år antog Danmark omtrent den form, som vi kender i 

dag. 
 

I årene 5.200 f. Kr. til 4.000 f. Kr. skete der nogle forholdsvis store 

ændringer i vandstanden, idet man kan påvise ændringer på over 1 meter. 
 

Det er naturligvis langt fra de 25 meter, som vandet steg ved den store 

havstigning - men dog mere end vi kan forvente efter de prognoser, som 

vil følge af ”drivhuseffekt” og ”globale opvarmning” - idet man her 

kalkulerer med ½ til 1 meter vandstigning. 
 

En fremtidig havstigning, som følge af ”Global opvarmning” og 

”Drivhuseffekt” er således kun beskeden i forhold til tidligere tiders 

havstigninger. 
 

Men det kan alligevel gå hen og blive ganske ubehageligt her i 

Korsør, for vi har altid haft et problem med vandstigninger, og der skal 

ikke ret meget til, før havet ændrer vores hverdag. 

Men det er jo ikke fordi, vi ikke er blevet advaret – problemet med 

vandstigning blev allerede beskrevet i 1744 - vi har bare ikke udvist 

”rettidig omhu”. 
 

Der gøres nu et stort arbejde med undersøgelser - og med praktiske 

foranstaltninger i form af digebyggerier. 

 

Datoer for stormfloder i Korsør og omegn i nyere tid: 
 

Stormen d. 21. februar 1993 

 

Stormfloden d. 1. november 2006 

 

Stormen d. 5. december 2013, ”Bodil” 

 

Stormen d. 10. januar 2015, ”Egon” 


