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Tilstandsvurdering

CHA

Tårnborg
Fr.nr. 3621:20

HISTORIE
Tårnborg er et led i den række af befæstninger 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.

SIGNIFIKANS – BEVARINGSVÆRDI

Slotsbanken og kirken set hen over ladegårdsbanken

Sammenhængen med borgen på Sprogø og Nyborg omkring sikringen og overvågningen af Storebælt i tidlig
middelalder giver Tårnborg en høj grad af integritet.
Ruinen indgår sammen med kirken lige øst for tårnbanken i et autentisk kulturmiljø.
Højsignifikans.

ADMINISTRATION
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.

Slotsbanken set fra P-plads

Vejskiltning
Skiltning til Tårnborg kirke

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

Information
Kultur- og naturskilt ved parkeringspladsen opsat af
Naturstyrelsen og Fortidsmindeskilt SNS, neden for
borgbanken.

Adgangsveje
Adgang fra P-plads ad trampesti over det fredede areal
ca. 50 m. Trappen op til borgpladsen er i orden, men
meget tilgroet med høj bevoksning.
Tilgroet trappe til borgpladsen

PLEJE
FORMIDLENDE
Voldstedet gror til i krat af bl.a. slåen tjørn og hyld,
mens arealerne omkring tilsyneladende slås jævnligt
med maskine. Desuden var bevoksning af græs og urter på hele voldstedet på besøgstidspunktet så høj, at
næsten intet af murforløbene var synligt og det var
svært at færdes på trappen og banken.
Trapperne bør tilses og evt. udbedres i forbindelse
med den almindelige årlige pleje af monumentet.
Fundamenter og murforløb overgroet

BEVARENDE
Der gror flere år gamle buske og træer på og umiddelbart op til ruinens mure og i brolægningerne. Disse skal fjernes for at undgå yderligere nedbrydning.

ØKONOMI
Årlig pleje med fjernelse af vedplanter i og omkring
ruinerne og nedslåning af nyopvækst på voldstedet,
samt fjernelse af afklippes materiale fra bankens topflade
20.000
Engangsudgift til rydning
30.000

TILSTAND
Tårnruinen

Flere år gamle buske og træer i og omkring ruinerne

RØD
Tårnfundamentet er delvist opbrudt og sprængt af
overgroning.

ØKONOMI
2 mand i 5 uger

175.000

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

ØKONOMI
2 mand i 2 uger

70.000
Dele af ringmuren mod syd er væltet

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.

ØKONOMI
2 mand i 18 uger

630.000

GUL
Resten af murene mangler mørtel og kiler, bør sikres.
Ringmuren mod øst delvist sprængt

ØKONOMI
2 mand i 2 uger

70.000

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.

ØKONOMI
2 mand i 6 uger

210.000

Formidling
Jorden fra udgravningen som danner en bakketunge
mod vest bør flyttes til den gamle grusgrav i bankens
nordside.

Bygningsfundamenter og brolægninger svært erkendelige
pga. overgroning.

ØKONOMI
Arkæologisk undersøgelse
Flytning af jord

30.000
50.000

BUDGET I ALT
Formidling
Arkæologisk undersøgelse
Flytning af jord

30.000
50.000

I alt

80.000

Slotsbanken og kirken set fra syd

Pleje
Almindelig pleje årligt
Engangsforanstaltning

I alt

20.000
30.000

50.000

Restaurering
Rød
Tårn
Ringmur

175.000
630.000

I alt

805.000

Gul
Tårn
Ringmur
Bygninger og brolægning

I alt

70.000
70.000
210.000

Udsigt fra slotsbanken over Korsør Nor mod Korsør by
og fæstning, hvor afløseren for Tårnborg ligger

350.000

Samlet istandsættelse
Rød:
Gul:

2 mand i 23 uger
2 mand i 10 uger

Håndværkerpriser i alt
Projektering og dokumentation 35%
Uforudsete 20%

Restaurering i alt
Besigtiget
04-06-2015 af Charlotte Haas

805.000
350.000

1.155.000
404.250
231.000

1.790.250
Slotsbanken og ladegårdsbanken, set fra nord

