Realdania støtter projekt ved Maribo Domkirke og søbred
Maribo rummer både markant historisk kulturarv og store naturherligheder. Nu skal et
projekt give nye muligheder for at gå på opdagelse og skabe bedre forbindelse mellem
søen, domkirken og klosterruinen. Og den idé er så god, at den netop er udvalgt til at
modtage støtte gennem Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Da Stedet Tæller – Realdanias kampagne for yderområderne - sidste år efterlyste gode
idéer til fysiske projekter, der skaber bedre lokal livskvalitet, modtog kampagnen 88 idéer
fra områder rundt omkring i hele landet. Ud af disse modtager 10 projekter nu støtte til at
blive ført ud i livet – heriblandt altså projekt Maribo Domkirke og søbred.
Projektet rummer tiltag, der binder byen bedre sammen med en lidt overset lokal naturperle – Maribosøerne:
"Det har længe været et stort ønske i Maribo at få gjort noget ved søbredden, og det er
fantastisk, at Stedet Tæller støtter op om et ambitiøst projekt for hele området. Domkirken og klosterruinen fylder meget i byens historie, men vi vil meget gerne gøre området
endnu mere attraktivt og tilgængeligt for både maribonitter og turister," siger borgmester
Holger Schou Rasmussen.
Formand for kommunens Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget Henrik Høegh tilføjer: "Vi har
sat gang i byrumsprogrammer for Maribo og Nakskov, fordi vi har brug for velfungerende
byer, der har noget at byde på for dem, der bor her, og for byens besøgende. Vi skal
have skabt liv i byerne, og så er vi meget optagede af at skabe sammenhæng mellem
bykernen og de naturskatte, der er lige uden for døren. Med tilsagnet fra Stedet Tæller
har vi taget et stort skridt mod at virkeliggøre tankerne."
Karen Skou, programchef i Realdania siger om baggrunden for udvælgelsen: ”Projektet
er valgt til realisering i Stedet Tæller, fordi det kan vise, hvordan en købstad kan styrkes
gennem inddragelse af naturen i byrummet. Herudover viser projektet, hvordan man kan
styrke byrummet omkring Maribo Domkirke og samtidig formidle byens kulturarv.”
En positiv udvikling med afsæt i stedet
Med Stedet Tæller vil Realdania vise nye veje til mere livskvalitet lokalt i Danmarks
yderområder. Der er derfor afsat i alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter i
yderområderne gennem to ansøgningsrunder, som begge nu er afsluttede.
”I Realdania glæder vi os over, at Stedet Tæller har ført til så mange lovende projekter lige fra Skagen til Maribo. Det vidner om, at der er masser af engagerede kræfter, der
bakker op om deres lokalsamfund på tværs af foreninger, kommuner, turismeerhverv og
mange andre aktører. Nu ser vi frem til at se projekterne løfte sig fra skitseblokken og
blive til virkelighed,” uddyber Karen Skou.
De udvalgte projekter realiseres frem mod udgangen af 2016.
Læs mere på www.stedet-tæller.dk
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FAKTA
OM PROJEKTET MARIBO DOMKIRKE OG SØBRED
Maribo rummer både domkirke, klosterruin og storslået natur, der strækker sig helt ind
midt i byen. Men selvom stedet både kan bryste sig af markant historisk kulturarv og
store naturherligheder, mangler Maribo tydelige forbindelser mellem bykernen og den
store klostersø. En landskabelig bearbejdning skal derfor skabe et synligt ejerskab til
stedet og sikre tilgængelighed - og dermed aktivere byens største potentialer.
Naturen i byrummet
Maribo er en historisk domkirkeby, der ligger omgivet af storslået natur, som rækker
langt ind i selve byen. Både domkirke, klosterruin og Maribo-søerne ligger i dag som
meget centrale elementer i byen, men potentialet udnyttes langt fra optimalt - hverken
rekreativt for Maribos borgere eller til turismeformål. Mange besøgende bliver slet ikke
opmærksomme på de fine 'lommer' af natur midt i byen.
Selvom Maribo står stærkt som lokal dynamo for bosætning og handel, er den traditionelle bykerne udfordret af ændrede handelsmønstre og en større udflytning af detailhandlen. Byen rummer et potentiale til at aktivere historie og natur ved at synliggøre de
naturmæssige herligheder og forbedre tilgængeligheden til Maribosøen og klosterruinen
ved domkirken.
Bedre muligheder for ophold og oplevelser
Idéen med dette projekt er at skabe en helhed mellem den bynære sø, domkirke og
klosterruin - og dermed etablerer en helt ny attraktion og bedre betingelser for ophold i
byen.
Konkret skal projektet føre til en sanselig og landskabelig bearbejdning af søbredden og
samtidig forbedre forbindelsen til Maribos bymidte - blandt andet ved at nedrive en ældre
biograf, som i dag hindrer adgangen til området. Derudover skal der arbejdes med klosterruinen, så besøgende får en fornemmelse af og mulighed for at gå på opdagelse i
den. Forandringerne i området sker med integrering af skiltning, digital formidling, lys, lyd
og vandelementer.

OM KAMPAGNEN STEDET TÆLLER
Stedet Tæller blev sat i gang i 2011 og udløber i 2016. Formålet er at vise nye veje til,
hvordan man kan forbedre livskvaliteten i yderområderne med udgangspunkt i de særlige kvaliteter og potentialer, som findes netop her. Realdania har med kampagnen afsat i
alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter, der kan gavne turisme og lokale
borgere i yderområderne.
De udvalgte projekter støttes inden for to af kampagnens tre fokusområder, nemlig Kvalitet i kysternes turistbyer og Mulighedernes Danmark.
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Mens fokusområdet Mulighedernes Danmark sætter fokus på de stedbundne potentialer
som afsæt for bæredygtig udvikling, skal fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer
styrke kvalitet og turismeudvikling. 10 særskilte projekter støttes desuden gennem fokusområdet Steder i landskabet.

OM DE ØVRIGE UDVALGTE PROJEKTER
Projekter udvalgt i fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer:
/

Solnedgangspladsen, Gammel Skagen
Projektet skal styrke den eksisterende Solnedgangsplads som ét af Nordjyllands vigtigste offentlige møde- og udsigtssteder og formidle stedets natur.

/

Fanø Bad, Fanø
Revitalisering af Fanø Bad ved at højne kvaliteten i en udfordret historisk ferieby. Projektet skal bl.a. skabe nye rammer for samvær.

/

Eigil Fischers Ferieby og Femmøller Strand
Sikring og bevaring af et enestående kulturmiljø – Danmarks første planlagte
ferieby – som samtidig aktiverer stedets turisme- og forretningspotentiale.

/

Molehovedet i Assens
En tilgængeliggørelse af og tilføjelse til molen i Assens. Projektet giver nye muligheder for at opleve udsigten, fiske, bade mm.

Projekter udvalgt i fokusområdet Mulighedernes Danmark:
/

Career Campus, Ringkøbing
Transformation af en historisk bygning til erhvervskollegium. Målet er at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til Ringkøbing.

/

Landsbyen de 7 sogne, Mors
Etablering af nye stier og samlingssteder skal opbygge fællesskaber på tværs
af hidtil konkurrerende landsbyer og skabe en ny ’superlandsby’.

/

Camønoen, Møn
En ny vandrerute binder Møn, Bogø og Nyord sammen og tiltrækker turister.
Målet er at skabe en samlet destination.

/

Matchmakingzone, Klitmøller
Etablering af et fysisk mødested, hvor beboere og besøgende kan udvikle idéer
og projekter sammen.

/

Stinesminde Havn, Mariager Havn
At udvikle og styrke Stinesminde Havn med udgangspunkt i fiskerlejets miljø og
historie samt udvikle nye forbindelser og styrke nærheden til vandet.

3/3

