08-06-2009

Tilstandsvurdering

KBV

Tårnborg
Fr.nr. 3621:20

HISTORIE
Tårnborg er et led i den række af befæstninge,r der i
midten af 1100-tallet blev opført til beskyttelse af storebæltsoverfarten. Ind til begyndelsen af 1300 årene, hvor
byen blev flyttet til det nuværende Korsør, lå den godt
beskyttet inde i Korsør nor. Tårnborg lå oprindeligt
sammen med kirken, ladegården og Tårnborg by på en
halvø, som mod vest, nord og øst var omgivet af Korsør
nor og Halseby sø.

Slotsbanken og kirken set fra ladegården

ADMINISTRATION
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm. Arealerne omkring
Tårnborg er med ladegården, en teglovn og Tårnborg
bys arkæologiske rester er omfattet af en arealfredning.

ADGANGSFORHOLD
Besøg
Voldstedet ligger ved vejen som passerer mellem voldstedet og kirken.

Vejskiltning
Skiltning til Tårnborg kirke

Parkering
Parkering til omk. 20 biler på parkeringspladsen som
ligger mellem voldstedet og kirken.

Slotsbanken set fra P-plads

Information
Fortidsmindeskilt, SNS neden for voldstedet..

Adgangsveje
Adgang fra P-plads ad sti over det fredede areal ca. 50
m. Trappen op til borgpladsen er udtjent, men repareret
nødtørftigt.

PLEJE
FORMIDLENDE
Voldstedet gror til i krat, mens arealerne omkring tilsyneladende slås jævnligt med maskine.

BEVARENDE
Der gror flere år gamle træer på og umiddelbart op til
ruinens mure og i brolægningerne. Disse skal fjernes

Nedslidt trappe til borgpladsen

for at undgå yderligere nedbrydning.

ØKONOMI
Engangsudgift til rydning
15.000
Årlig pleje med fjernelse af vedplanter i og omkring
ruinerne og nedslåning af nyopvækst på voldstedet
5.000

TILSTAND
Tårnruinen
RØD
Tårnfundamentet er delvist opbrudt og sprængt af
overgroning.

Tårnfundamentet overgroet

ØKONOMI
2 mand i 4 uger

120.000

GUL
Resten af murene mangler mørtel og kiler, bør sikres.

ØKONOMI
2 mand i 2 uger

60.000

Ringmuren
RØD
En del af sydmuren er væltet ud. Nord- og østmurene,
der er bevaret i flere skifters højde, er delvist sprængt
af overgroning. Vestmuren, der består af et enkelt
skifte, er delvist gået i opløsning med løse sten som
ligger ude for murflugten.

Nordre ringmur sprængt

ØKONOMI
2 mand i 16 uger

480.000

GUL
Resten af murene mangler mørtel og kiler, bør sikres.

ØKONOMI
2 mand i 2 uger

60.000

Bygningsrester og brolægninger
GUL

Bygningsfundamenter, hypokaust og brolægninger,
der blev frilagt ved udgravningen, er i dag svært erkendelige på grund af overgroning. Eventuel frilægning, tildækning eller markering.
Østre ringmur overgroet og sprængt

ØKONOMI
2 mand i 6 uger

180.000

Formidling
Jorden fra udgravningen som danner en bakketunge mod vest bør flyttes til dengamle grusgrav i
bankens nordside.
ØKONOMI
Arkæologisk undersøgelse
Flytning af jord

20.000
50.000
Søndre ringmur helt overgroet af krat

Adgang
Der bør etableres en ny trappe
ØKONOMI
Trappe

20.000

BUDGET I ALT
Rød
Tårn
Ringmur

120.000
480.000

I alt

600.000

Gul
Tårn
Ringmur
Ruiner

60.000
60.000
180.000

I alt

300.000

Formidling
Flytning af jord

70.000

Adgang
Ny trappe

Pleje
Engangsforanstaltning
Almindelig pleje årligt
Besigtiget
29-05-2009 af Kjeld Borch Vesth

20.000

15.000
5.000

