
Konteksten er Maribo. En domkirkeby centralt placeret i Lollands  
affolkede kulturlandskab på krydsningen mellem tre internationale 
pilgrimsruter, der snor sig gennem Lollands flade landskab.
Projektet tager sit udgangspunkt i klosterets historisk vigtige rolle 
som mødested i Maribo; For pilgrimme, vidensdeling, fællesskab og 
individuel refleksion. 

”I dag er det individuelle refleksionsrum i høj grad flyttet fra kirke-
bænken til oplevelse på egen krop,” Siger Marianne Gaarden, bi-
skop i Maribo. Ligeledes er de kollektive refleksionsrum flyttet fra 
kirken til andre institutioner i de større byer.   

Det undersøges hvordan man med et fremtidigt perspektiv og in-
spiration i klosterets programmastiske såvel som rumlige typologi-
er, kan danne rammer for individuelle og kollektive refleksionsrum 

At styrke bykernen og pege ud i landskabet 

Den rødkalkede facade smyger sig ind i husrækken på Vestergade

Refugium for Refleksion

og give Maribos borgere et meningsfyldt mødested.

Refugiet hylder vandringen, som det individuelle refleksionsrum og 
kombinerer et pilgrimsrefugium med et folkeuniversitet, og tilbyder 
offentlig adgang til bibliotek, auditorium, spisehus. 

Refugiets offentlige funktioner er disponeret omkring et offentligt 
gårdrum, mens refugiets private rum er placeret i kompeksets pe-
rieri og orienterer sig mod naturen.

Beliggende på kanten af Maribos bykerne peger refugiet ud i det 
flade Lollandske kulturlandskab, hvor karakteristiske rødkalkede 
landsbykirker står aflåste og lukningstruede hen, som peglemær-
ker i landskabet, der vidner om at fælleskaberne er flyttet fra land 
til by. Projektet ønsker ikke at rede landsbyerne, men derimod  at 
styrke bykernen som mødested og lade kirkerne stå som pegle-
mærker i landskabet. 
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På vandring mellem Maribo og landsbykirkerne
Strukturplan 1:20000 



Refugiet er disponeret omkring et offentligt gårdrum, man kan passerer igennem
Situationsplan 1:100

Kortlægning af kirker og lukningstruede sogne på Lolland Diffust lys trækkes ind gennem et lysindtag af vendte teglblokke
Deltalje 1:20
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Refugiets offentlige gårdrum

Fefugiets herbergslænge, nedsænkede auditorium og forskerbolig er disponeret omkring offenligt gårdrum 
Tværsnit  1:300

Soverum over ’klostergangen’, 
Modeludsnit 1:50

Refugiet danner kobling mellem hovedgaden og naturen
Situationsplan 1:2000



I søkapellet er horisonten og vandet i fokus Refugiets ankomst fra Vestergade
Model 1:500

Komplekset spænder hele grunden ud med auditoriet som midtpunkt
Længdesnit 1:300

Detalje af mur ?? bla bla 1:20


