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Projektets formål  

Etablering af pilgrims- og besøgscenter i Maribo 
 
Pilgrimsvandringer er under markant udvikling over alt i Europa og vinder nu også frem i Danmark. I 
løbet af de sidste 15 år er en stor folkelig interesse groet frem over hele landet. Interessen udtrykker 
et stigende behov for eftertænksomhed og refleksion over eksistentielle, spirituelle og religiøse 
forhold, koblet med en sund længsel efter at bevæge sig i naturen og genopdage kulturelle værdier.  
Lolland- Falster har et særligt potentiale i gennem en smuk og varieret natur, samt en bygnings-og 
kulturhistorisk tradition. Det er således hensigten at udvikle et netværk af pilgrimsvandringsruter, 
som med udgangspunkt i et pilgrims- og besøgscenter i Maribo, kan være med til at styrke pilgrims- 
og vandre-interessen.  
 
Maribo har i historisk perspektiv været et åndeligt og kulturelt samlingssted, bl.a. som tidligere 
amtshovedstad og nuværende sæde for Domkirke og Lolland Kommunes administration. Ud over 
Domkirken rummer byen et Birgittinerkloster og en klosterruin ved Maribo sø, Det falder derfor 
naturligt, at Maribo bliver det fremtidige centrum for pilgrimsaktiviteter på Lolland-Falster. 

Projektets gode idé 

Pilgrimscenteret kan danne rammen om en række aktiviteter, dels knyttet til Refugiet Lolland-
Falster, dels til Klosterruten og andre turist- og pilgrimsrelaterede aktiviteter. Sidst, men ikke mindst, 
kan det være basis for initiativer knyttet til Domkirken, Klosterruinen og Birgitta-søstrenes Kloster. 
 
Projektet kan få meget stor almen betydning for Lolland-Falster på et åndeligt/ kulturelt niveau og vil 
betyde et uvurderligt løft for landsdelens fremtidige status. 

Baggrunden for projektet 

Tanken om en base af denne karakter er inspireret af Pilgrimscenteret i Vadstena i Sverige. Det blev 
dannet i midten af 1990´erne med støtte fra Linköping stift. I Vadstena ligger centeret i nær 
tilknytning til Klosterkirken, og samtidig tæt på Birgitta-søstrenes kloster. Dette har dannet grundlag 
for et veludviklet økumenisk samarbejde i byen, og givet liv til Klosterkirken i Vadstena.  

Maribo kloster og klosterkirke blev grundlagt ca. 1420 som søsterkloster til Birgitta klosteret i 
Vadstena. 

I Maribo er de samme forudsætninger tilstede, som i Vadstena – et levende, aktivt kloster i Birgitta-
traditionen, en Domkirke, en middelalderlig klosterruin og smukke rekreative omgivelser omkring 
Maribo søerne.  Væsentligt er ikke mindst hele Birgittas vægtige historie, som giver begge byer et 
særligt ”skær”, som virker tiltrækkende på pilgrimme og andre besøgende fra mange dele af verden, 
særligt Norden og Tyskland. 

Projektet i forhold til lokalsamfundet og kommunale strategier 

Maribo er en central, gammel købstad og Domkirkeby midt på Lolland med 5.936 indbyggere 
(2013). Alene Bygningens placering ved Domkirken, klosterruinen og den smukke søfront er 
enestående og giver et unikt potentiale for udviklingen af pilgrimscenteret. Der er dagligt mange 
mennesker, som tiltrækkes af områdets særlige atmosfære, dels som en naturoplevelse og dels 
som et historisk og kulturelt mødested. Stedet besøges årligt af ca. 50.000 mennesker. 
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Lokale aktører, leverandører af grønne og bæredygtige produkter, Turistorganisationer m.v. 
medfører en forøget lokal omsætning og flere arbejdspladser, som følge af den nye aktivitet. 
Brugergrupper vil være et bredt udsnit af lokalbefolkningen, turister og pilgrimme fra vidt omkring. I 
sommerhalvåret forventes gennemsnitligt 50 besøgende dagligt og i vinterhalvåret 15 daglige 
gæster, svarende til ca. 12.000 besøgende årligt. 
 
En effekt af projektet er den netværksdannelse, det allerede har medført, og som i de kommende år 
yderligere vil udbygges. Vi har gode samarbejdsrelationer til Lolland og Guldborgssund kommune, til 
turistbranchen, til Business Lolland-Falster, til den brede del af kirkelivet både i stiftet og uden for 
stiftet, og til lokale beboere i Maribo. Desuden er der et nært samarbejde med pilgrimsaktører i 
resten af landet. Særligt er vi lige p.t. ved at udvikle relation til et større netværk på Møn, knyttet op 
til Møns Museum, hvorfra der arbejdes med projektet ”Camønoen”, støttet af Real Dania.   
Derudover er der løbende kontakt til pilgrimsforeninger i Ålborg, Viborg, Silkeborg, Sønderjylland, 
Fyn, Roskilde, Nordsjælland, Køge, m.v. Samt til interregionale aktører, f.eks. Vadstena 
Pilgrimscentrum i Sverige, Nidaros Pilgrimsgård i Norge, Sankt Jakobi Kirke i Hamborg, m.v. 
 
Det er vor forventning, at dette brede netværk dels vil føre til en styrkelse af besøgstallene i Maribo 
og på Lolland-Falster som helhed, dels vil have effekt i form af yderligere netværksdannelse 
parterne i mellem. Betydningen af den slags samarbejdsrelationer kan være svære at måle i praksis, 
men på sigt kan det have en positiv effekt i form af kontakt-dannelse både lokalt, regionalt, og 
interregionalt.” 
 
Pilgrimscenteret vil kunne inspirere til etablering af lignende steder rundt i landet. 
Centerets aktiviteter er vidt favnende med café, herberg, butik, udstilling og møde-/ 
konferencefaciliteter. Det vil være et mødested for ”den gode fortælling”, hvor mennesker mødes på 
en uformel måde og med et åbent sind.   

Karakterisering af det udvalgte område og den geografiske sammenhæng 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klostergade fører til Domkirken, Klosterruinen og stierne ved Maribosøerne. Stedet er et meget 
yndet udflugts- og turistmål. Ejendommen Klostergade 16-20 er opført som enkesæde år 1893 og 
blev for ca. 12 år siden istandsat med nyt tegltag og vinduer, men har i de senere år stået ubenyttet 
hen. Ejendommens beliggenhed, samt historik og arkitektoniske udtryk giver et godt grundlag for at 
udvikle ejendommen til Pilgrims- og besøgscenter. 
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Pilgrimscenteret er beliggende tæt ved domkirken                      

 

Forslag med tilbygning af frontspids i mod klosterruinen 
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