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Pilgrimsruter mødes i Maribo 
At blive fornyet ved at rejse er en ældgammel erfaring. Gennem pil- 
grimsvandringen udvides perspektivet, så det at følge en vej ikke  
bare bliver en ydre rejse, men også en indre. På en pilgrimsrejse er  
det ikke hensigten at opleve så meget som muligt, men at få lejlighed  
til ro, eftertanke, selvbesindelse og nærvær.

Danmark har i mere end 1000 år været transitland for skandinaviske 
pilgrimme, som har vandret sydover til de store valfartssteder i Europa 
- f.eks. Jerusalem, Rom og Santiago de Compostela. Nordover har der 
været bevægelse mod de store nordiske valfartsmål, særligt Trondheim 
i Norge og Vadstena i Sverige. Det er der også i øget omfang i dag, hvor 
pilgrimsvandringer bliver stadigt mere populære. 

To moderne pilgrimsruter forbinder Lolland og Falster, med krydspunkt  
i Maribo – Den Danske Klosterrute og Santiago-ruten. De to ruter er  
udviklet med det formål at skabe ny udvikling og sammenhæng, således  
at flere får lyst til at besøge landsdelen og opleve de skatte, som gemmer  
sig her, både naturmæssigt, kulturelt og kirkehistorisk. Det er håbet, at 
ruterne kan være med til at skabe en ny værdimæssig dynamik, lokalt. 

Begge ruter er landsdækkende, og leder den besøgende gennem de danske 
kirke- og kulturlandskaber. Samtidig er formålet at skabe forbindelse til 
andre pilgrimsveje i Europa. Hermed bliver det muligt at se sig selv som 
vejfarende i et krydsfelt mellem lokal og international tradition. 
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manglede en beskrivelse af vandreruter for Lolland-Falster Stift, tilbød 
Elizabeth Knox-Seith at gå i gang.

En dag kom hun og fortalte, at hun havde set et gammelt, faldefærdigt 
hus ved Maribo Domkirke, som kunne danne den perfekte ramme om et 
pilgrimshus. Jeg kendte godt huset og var gået forbi det mange gange 
igennem 8 år, men jeg havde ikke set det som andet end en kedelig ruin. 
Men her var der pludselig én, som kom udefra, og som så stedets mulig-
heder med friske øjne. 

Sammen med Refugiet Lolland-Falster formulerede vi en ansøgning til 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene For-
maal om økonomisk hjælp til erhvervelse og restaurering af ejendom-
men. Vi ansøgte om 7.7 mio. kr. og modtog i foråret 2014 tilsagn om 5 
mio. kr. Siden da er der søgt og modtaget andre fondsmidler, ligesom 
Stiftsrådet ved Lolland-Falsters Stift er gået ind med driftsstøtte for  
en 3 årig periode.

Så nu er tanken blevet til virkelighed! PilgrimsHuset indvies den 24. maj 
2016 af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Hermed kan Danmarks  
første pilgrimshus se dagens lys.

Pilgrimsvejen er selvsagt ikke afsluttet; men en vigtig milepæl er nået. 
Nu skal huset vise sin berettigelse. Det skal blive et samlende midtpunkt 
for pilgrimme, for vandrere og turister, samt et inspirationssted for Fol-
kekirkens møde med søgende mennesker fra nær og fjern.

Jeg vil takke alle, som har ydet betydningsfulde bidrag til at PilgrimsHuset 
er blevet virkeliggjort. De mange forskellige bestyrelsesmedlemmer i 
Refugiet Lolland-Falster, fondene, bidragyderne, de frivillige, håndværker-
ne, præsterne, stiftsrådet og - sidst men ikke mindst - Birgittasøstrene, 
som trofast har bedt for os undervejs. Jeg håber og tror på, at stedet vil 
blive til glæde og velsignelse for mange besøgende, for byen Maribo og  
for hele Lolland-Falsters Stift.

Bispegården, Nykøbing F  
maj 2016  

Biskop Steen Skovsgaard

Vejen til PilgrimsHuset 
Vejen til indvielsen af PilgrimsHuset ved Maribo 
Domkirke har været bakket og besværlig, nøjagtig 
som en pilgrimsvandring. Den har budt på vanskelig-
heder, forhindringer og blindgyder. Men der har også 
været glæder, store drømme, flotte udsigter og et 
godt sammenhold undervejs. 

EN TANKE
Det hele begyndte med en tanke om at etablere et 
refugium i Lolland-Falsters Stift. Det skulle målret-
tes for ledere i den private og offentlige sektor, og 
skabe mulighed for inspiration, fordybelse, stilhed  
og eftertanke. 

I 2008 lykkedes det at få sammensat en bestyrelse, 
og ved hjælp af en donation på 300.000 kr. fra den  
da nedlagte Fuglsangfond dannede vi en erhvervs- 
drivende fond, ”Refugiet Lolland-Falster”. Vi arbejde-
de i flere år for at finde et sted, hvor der kunne udvik-
les tilbud om retræter for erhvervsledere. Det viste 
sig vanskeligt at finde passende rammer, herunder at 
sikre det økonomiske fundament for at kunne købe 
og drive et større hus. Efter flere års arbejde og  
mange anstrengelser måtte vi skrinlægge ideen - 
men i mellemtiden gennemførte vi en række retræter 
på Maribo Kloster for vores målgruppe. Dette viste 
sig meget lovende. 

PILGRIMSHUSET
I 2013 henvendte Jens Kristian Krarup og Elizabeth 
Knox-Seith sig til mig for at fortælle om projektet 
”Klosterruten”, som er en beskrivelse af vandreruter i 
Danmark med udgangspunkt i gamle klostre. Da der 4 5



Maribo Domkirke og  
klosterets historie

Domkirkens historie er også historien om byen Maribo  
og Maribo Kloster, som blev grundlagt år 1416 som 
kloster for munke og nonner af Sankt Birgittas orden. 
Klosterets oprettelse skete på baggrund af rige gaver 
i form af gods og jordtilliggender, som det var forbe-
redt af Dronning Margrete I, med baggrund i ordenens 
moderkloster i Vadstena. Efter Margretes død i 1412 
blev det kong Erik af Pommern, der i 1416 sikrede den 
egentlige stiftelse af klosteret. 

Kong Erik skænkede yderligere godsejendomme til 
sikring af klosteret og besluttede, at der i landsbyen 
Skemminge skulle anlægges en købstad til understøt-
telse af klosterets daglige behov. Skemminge og hele 
det omliggende land- og skovområde kom i klosterets 
ejerskab, og som midtpunkt i det store klosterkom-
pleks rejstes den store klosterkirke. 

Kirken blev opført i gotisk stil og regnes som en af 
Danmarks arkitektonisk mest helstøbte kirkebygning- 
er fra 1400-tallet. Det store gavlparti mod øst er 
kirkens hovedindgang, og i middelalderen var dette 
den eneste adgangsvej fra byen til klosteret og kirken. 
Hele området og det store klosterkompleks var i den 
tid fuldstændig lukket for fremmede.   

Udenfor, på ydermurene, kan man se tydelig forskel 
på de forskellige byggeperioder, bl.a. via teglstenenes 
farve. Der er hovedsageligt gule sten i den vestlige 
ende og rødbrændte sten i den senere østlige ende. 
Kirken regnes for at have stået færdigbygget omkring 
år 1480. 

KIRKENS INDRE
Bemærkelsesværdigt er den anderledes orientering af kirkerummet 
i form af  alterets placering. Det er et specielt træk og et særkende 
for Domkirken, som levn fra klostertiden. Opførelsen af kirken er sket 
som foreskrevet af Birgitta af Vadstena før hendes død i slutningen af 
1300-tallet. Langs ydervæggene er lange buegange og pulpiturer, der 
har hørt til klosterkirkens specielle indretning og brug. 

Maribo Kloster overgik efter Reformationen til at være et adeligt jom-
frukloster. Der blev optaget klosterjomfruer indtil den endelige nedlæg-
gelse af klosteret i 1621. Klosterkirken var på dette tidspunkt overgået 
til også at være kirke for byen Maribo. 

Prædikestolen er i højrenæssance stil fra 1606, og døbefonten er lige-
ledes fra omkring år 1600. Her fik kirken sognekirkefunktion med bl.a. 
vielser og barnedåb, som ellers ikke havde været praktiseret i kloster- 
tiden. Det skete efter den ødelæggende brand, som den gamle  
Skemminge bykirke havde været udsat for i 1596.

Altertavlen er stilmæssigt udført i barokken og er skænket 1641 af 
Margrethe Albrechtsdatter. Den livfulde fremstilling af den sidste  
nadver er udført af billedhuggeren Henrik Werner, der var bosiddende 
i Maribo. Frem til 1641 havde kirken en anden altertavle, nemlig den 
gamle Mariatavle, der tidligere hørte til nonnernes alter, som siden  
blev solgt til Engestofte kirke.

I Landemodesalen, indrettet bag alteret, findes flere eksempler på 
klostertidens kunst og billeder. Her findes bl.a. et pastelmaleri fra 
1400-tallet, der formentlig forestiller Birgitta af Vadstena, et alter  
for Sankt Augustinus, og fine broderier fra klosteret.  
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KLOSTERRUINEN 
Nonnernes klosterbygninger lå nord for kirken, og ruinområdet viser dele 
af de store bygninger, der har strakt sig helt op til området, hvor Pilgrims-
Huset nu befinder sig. Munkenes anlæg lå på kirkens sydside, hvor den nu 
eksisterende domprovstegård blev opført i 1844, dengang som præste-
bolig. 

KLOKKERINGNING
Man skal ikke have været længe i Maribo, før man bemærker Domkirkens 
kirkeklokker. De ringer flere gange om dagen efter en helt speciel ”ringe-
skik”. Foruden ved solens op- og nedgang kl. 07 og kl. 19, ringes der daglig 
med kirkens klokker klokken 10, 12, 14 og 17. Denne specielle ringeskik 
har været overleveret gennem århundreder, og følger rytmen for de  
oprindelige middelalderlige tidebønner.   

Domkirkens mange kunstværker viser flere sider af 
det religiøse liv i senmiddelalderen. Tydeligst er den 
Birgittinske indflydelse på tidens kunst og religiøse 
litteratur. 

Et særligt andagtsmål for pilgrimme og besøgen-
de i middelalderen var det store krucifiks med den 
lidende Kristus, som nu hænger bagest i kirken, mod 
syd. Et andet betydningsfuldt mål for pilgrimmene 
har været stenrelieffet, som ses på østgavlen ved 
indgangen til kirken. Det er en fremstilling af ”Kristi 
Våben” med lidelsesredskaberne og Kristi fem sår 
- og med et bemærkelsesværdigt hul under korset, 
hvori det er øjensynligt, at pilgrimmene har lagt deres 
hænder ved ankomsten. 

På klosterets grund er fundet en støbeform til et 
pilgrimsmærke, der fremstiller lidelsesredskaberne, 
og som formodentlig har været Mariboklosterets 
særlige kendemærke, ligesom andre valfartssteder 
havde deres særlige symboler og mærker. 

I Landemodesalen kan man se et broderet rygkors fra 
en messehagel fra cirka år 1500, som også rummer 
elementerne fra Kristi Våben, trukket ud som enkelte 
våbenskjolde placeret på korset. Fra klostertiden er 
desuden bevaret en bønnebog, som både i billeder og 
tekst indgående beskriver Kristi lidelse og død. Alt i 
alt viser det, hvor meget meditationen på Kristi kors 
betød i middelalderens fromhedsliv. 

Pilgrimsrelikvier  
fra middelalderen
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Det nye kloster i Maribo BIRGITTA AF VADSTENA 
Birgitta af Vadstena levede i 1300-tallet, og blev gennem sine åben- 
baringer og ihærdighed en stor reformator af det kirkelige liv. Gennem 
de nøje instrukser, hun fik i sine visioner, blev hun en betydningsfuld 
klostergrundlægger.  

Når man læser Birgittas åbenbaringer, bemærker man den intensitet, 
som fylder de mange tætskrevne sider. Der er meget, som støder det 
moderne sind. Billeder af, hvad der kommer til at ske mennesker i hel-
vede. Udfald mod biskopper, præster og ordensfolk, som ikke fører et 
tilstrækkeligt helligt levned. Ingen ville stå for Birgittas rettekniv, hvis 
hun kom til orde i dag! Alle ville falde, én for én. Det ville uden tvivl, med 
Birgittas skarpe blik, se endnu værre ud i kirken end det gjorde dengang, 
hun levede. 

MARIBOS BYVÅBEN
Byen Maribo skylder Birgittinerne sin opståen, og da byrådet i 1903 
skulle tage stilling til en ny udformning af byvåbenet, valgte man at  
lade en nonne i ordensdragt pryde det nye segl og våben. Ved kommune- 
reformen i 2007 blev de gamle kommunale enheder erstattet af nye 
storkommuner. Lolland kommune fik her et nyt våben, som udtrykker 
landskabets vidde og udsyn. Det gamle byvåben kan dog stadig ses  
flere steder i byen.

Efter 450 års fravær blev det i 2003 muligt for 
Birgittinerne at vende tilbage til Maribo og etablere 
sig i et nyt kloster. Efter længere tids forberedelser 
blev det muligt for søstrene at overtage det tidligere 
børnehjem på Refshalevej, og en større ombygning 
begyndte. Det nye byggeri omfatter klosterets kirke 
og et smukt klosteranlæg, tegnet af arkitekt Finn 
Zeuthen. Ud til klostergården ligger kirkerummet, 
søstrenes klausur, spisesal, samt gæsteværelser.  
I kirken er indmuret en munkesten fra det gamle,  
middelalderlige kloster, som et symbol på forbindel-
sen til Birgittaordenes første kloster i Maribo. 

Det nye kloster og klosterkirken blev indviet i sep-
tember 2006, med det officielle navn Habitaculum 
Mariae, der har betydningen ”Marias Bolig”, eller 
”Mariebo”. Klosteret i Maribo tilhører den gren af 
Birgittaordenen, der blev oprettet i 1911 af Elisabeth 
Hesselblad, med moderkloster i Birgittas Hus i Rom. 
Ligesom Birgitta af Vadstena var Elisabeth Hessel-
blad af svensk afstamning, og hun helligkåres den  
5. juni 2016 ved en stor begivenhed i Rom. Det er  
muligt at deltage i klosterets daglige messer og  
tidebønner, og man kan også tage på retræte på  
klosteret, enten individuelt eller i grupper.   
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Klosterruten
Santiagoruten i DK
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Vandring mod
Engestofte Kirke 

Midterpartiet viser Madonna omgivet af en rosenkrans, med engle der 
viser Kristi lidelsesredskaber og de fem sår. Forneden står to engle med 
røgelseskar, og foroven ses Gud Faderen i en skybræmme med hånden 
løftet til velsignelse.  

Sidefløjene har hver to scener, ligeledes detaljeret skåret. Af de fire reli-
effer ses for neden til højre Birgitta af Vadstena, med bogen med hendes 
åbenbaringer og visioner, ”Revelationes”, omgivet af munke og nonner i 
bøn. Til venstre ses en anden ordensstifter, Den hellige Clara, som inspire-
ret af Frans af Assisi grundlagde den kvindelige del af den franciskanske 
orden i San Damiano i Italien i 1200-tallet. 

Foroven til højre vises De hellige tre Konger, der tilbeder Maria og Jesus-
barnet, og til venstre Omskærelsen, en anden scene fra Jesu barndoms- 
historie. Oprindeligt har der været tale om en altertavle med to sæt be-
vægelige fløje, men kun meget lidt er bevaret af bemalingen på bagsiden. 
Her anes dog rester af Kristi lidelseshistorie malet i otte adskilte felter.  

Med udgangspunkt i Maribo Domkirke kan man gøre 
en afvekslende vandretur til Engestofte Kirke. Fra 
PilgrimsHuset er vandreturen ca. 6,5 km, som for en 
stor del følger søen. På cykel eller i bil skal man ad 
Refshalevej fortsætte op til landevejen mod Nysted. 
For gående går ruten gennem Holmeskov. 

Engestofte Kirke er smukt beliggende som en del 
af herregårdskomplekset  Engestofte gods. Der er 
historiske rødder tilbage til slutningen af 1300-årene, 
og kirken er fra samme tid, opført som en lille gotisk 
teglstenskirke med den karakteristiske tresidede  
korafslutning. En ældre grav, fundet tæt uden for  
kirken, antyder, at der har været en tidligere kirke  
på stedet. I sit indre er kirken helt og holdent præget 
af den nygotiske indretning, som godsejer Jørgen 
Wichfeld lod kirken udstyre med i 1856. Det ældste  
inventar i kirken er den enkle døbefont af sandsten - 
en repræsentant for de døbefonte, der blev frem- 
stillet på Gotland og i stort tal eksporteret til  
Østersøegnene i midten af 1200-tallet. 

Kirkens største seværdighed er den smukke alter- 
tavle, som godsejerfruen Barbara Wittrup i 1648  
købte hertil fra Maribo kirke. Det er den gamle  
gotiske altertavle fra cirka år 1510-20, som i Birgit-
tinerklosterets tid prydede nonnernes Mariaalter i 
Maribo kloster. Efter reformationen tjente den som 
altertavle for byens kirke indtil 1641. 
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Vandring  
omkring søerne
Naturpark Maribosøerne er med sine ca. 5000 hektar  
et område af stor naturmæssig betydning. Det meste 
af området er et typisk herregårdslandskab med store 
skov- og moseområder samt dyrkede arealer, tilhø-
rende godserne Engestofte, Søholt og Knuthenborg. 
Søerne, de fredede enge og skove, samt landbrugs-
landet, har skabt en mosaik af naturtyper, der danner 
grundlag for et rigt og varieret plante- og dyreliv, 
bl.a. store flokke af trækfugle og enkelte ørnepar, 
som yngler. Der er etableret en afmærket cykelrute, 
Søndersøruten på ca. 20 km, hele vejen rundt om den 
største af søerne.

FRILANDSMUSEET OG NATURSKOLEN 
En cykel- og vandresti fører fra bymidten til  
Naturskolen, ved den søndre bred af Søndersø.  
Turen er ca. 3,5 km, og fører først til Frilandsmuseet, 
der er en afdeling af Museum Lolland-Falster. Her 
er genopført en række gårde og huse, flyttet hertil 
fra forskellige dele af Lolland og Falster. Museet 
viser landbebyggelse og interiører fra 1800-årene, 
og hovedmassen af bygningerne er flyttet hertil i 
1920’erne. 

De pileflettede hegn var tidligere et karakteristisk 
træk overalt på Lolland, og er derfor genskabt her. 

Den store stubmølle, der stammer fra Fejø, er for 
nylig flyttet ud på det åbne land, og de ældste dele 
er ved hjælp af årringsdatering blevet anslået til at 
stamme så tidligt som fra 1594.

Skolebygningen, kaldet Christiansminde skolen, repræsenterer en  
særlig byggeskik. Husets vægge er ikke bygget i tegl og bindingsværk, 
men opført med tykke, lerstampede vægge - en ressourcebesparende 
metode. Skolen er opført i tiden omkring skolelovens indførelse i 1814.

Fra Frilandsmuseet fører naturstien videre gennem skovområderne 
Rydsmarken og Kidnakken med vekslende bevoksning og derfra ud over 
engområderne ved søbredden. Her får man et smukt udsyn ind over  
Maribo og Domkirken. 

Ved Naturskolen er indrettet et rekreativt område med offentlig ad-
gang og mulighed for at komme direkte ned til søen. Der findes shelters 
til overnatning, bålplads, m.v. På den rette årstid kan man være heldig 
at høre nattergalene synge og opleve rørdrummens karakteristiske 
”pauken”. 

SØHOLT
Fra Naturskolen kan man fortsætte til herregården Søholt. Turen følger 
den afmærkede cykelrute. Landevejen fører forbi halvøen Dornæs, hvor-
efter Søholtbugten åbner sig. Her er et af de bedste steder at opleve de 
mange ynglende grågæs, der findes ved Maribosøerne. Hvert år samles i 
tusindvis af gæs, der raster her på vej til deres ynglepladser i det nordli-
ge Skandinavien.

Herregårdens godsområde blev samlet omkring år 1600, og førhen lå  
her det middelalderlige spedalskhedshospital, Sankt Jørgens Gård.  
Den centrale del af den hvide hovedbygning er fra 1804 og har senere 
tilføjede svungne gavle i renæssancestil. De gamle avlsbygninger lå 
tidligere tæt ved hovedbygningen, men blev flyttet syd for vejen efter 
en brand i 1917. Herregårdens haveanlæg er velbevaret, og er for nylig 
blevet renoveret som en sjælden barokhave med høje hække af avnbøg. 

For den besøgende udgør området et lille ”paradis” med mange mulig- 
heder for at udforske naturen og den menneskelige indsats, som er  
gjort, for at skabe sammenhæng og skønhed.
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FORHOLDET TIL KLOSTERET 
Kirken var oprindelig ejet af kongen, men blev omkring 1445 overgivet til 
Maribo Klosters ejerskab, således at klosteret fik rådighed over kirkens 
indtægter, mod at sørge for ansættelse af en egen præst ved kirken. 
Ejerskabet fortsatte i hele klosterets levetid, men ved nedlæggelsen 
af klosteret i 1621 blev Østofte kirke, sammen med det øvrige kloster-
gods, overført til Sorø Akademi, der netop da var under dannelse. I 1687 
blev Østofte kirke overdraget til ejeren af hovedgården Åsmarke, af hvis 
ejendomme grevskabet Knuthenborg senere blev oprettet. Således var 
Østofte kirke ejet af Knuthenborg i næsten 200 år, indtil kirken overgik 
til selveje i 1911.

Kirken er i dag en aktiv sognekirke, der gerne modtager pilgrimme, og 
man kan herfra vandre videre nordpå, mod Bandholm, eller tilbage til 
Maribo.

Vandring mod  
Østofte Kirke 
Østofte kirke er en udflugt værd, særligt på grund af sin 
karakteristiske kirkebygning og de unikke kalkmalerier. 
Kirken ligger tæt ved hovedlandevejen mod Nakskov, 
men man kan vandre til den ad en smuk rute fra Pilgrims-
Huset, ad en sti langs Søndersø og Nørresø, via Lysemo-
se og Skåningshave (se kortet på midtersiderne). 

Østofte kirke er et af de smukkeste eksempler på den 
særlige Lolland-Falsterske teglstensarkitektur fra  
middelalderen, inspireret fra Nordtyskland. Kirken er 
opført i senromansk stil cirka år 1250, og har formo-
dentlig haft en trækirke som sin forgænger. 

DE UNIKKE KALKMALERIER
Kirkens kor er udformet med en halvrund apsis, hvor  
den fine murbehandling og de særlige dekorationer  
med buefriser kan studeres på nært hold. 

Kalkmalerierne i koret er kirkens største seværdighed, 
og fremhæves ofte som enestående blandt vore mid-
delalderlige kalkmalerier. Hvælvmalerierne er en samlet 
komposition, formodentlig malet kort før år 1400.  
Mod øst ses den tronende Skaber, og store skabel-
sesbilleder i de ydre hvælvkapper viser henholdsvis 
dyrenes skabelse og velsignelsen af menneskene. De 
øvrige centrale motiver i Skabelsen og fortællingen om 
Adam og Eva er samlet i toppen af stjernehvælvet. Hele 
vejen rundt er en række navngivne profeter - og nederst 
i hvælvkappernes flige er fantasidyr og fabelvæsener, 
der symboliserer det ondes rige. Desuden ses bl.a. den 
middelalderlige fortælling om pelikanen, der fodrer sine 
unger med sit eget blod, som symbol for Kristi offerdød.   19
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henlevede standsmæssigt sine sidste år i Maribo fra 1685 til sin død i 
1698 i de tilbageværende bygninger fra Maribo kloster. 

Efter at det fra 1805 ikke længere var tilladt at foretage begravelser 
inde i kirken, er mange fine gravminder blevet rejst på kirkegården, som 
gennem tiden er blevet udvidet flere gange. Når man går tur på kirkegår-
den, fornemmer man, hvordan skikkene har forandret sig. Den seneste 
udvidelse er på engen, som skråner ned mod søen. Her er opstået et 
eftertragtet og smukt sted for urnebisættelser.  

KLOSTERLILJEN
Dele af den gamle kirkegård i Maribo dækkes hvert forår af et tæppe af 
løgplanter, hvoraf særligt bemærkes den karakteristiske Dorthealilje, 
eller ”klosterliljen”. Den findes i flere haver på det gamle klosters om-
råde, og er ligeledes kendt fra Vadstena. ”Klosterets egen blomst” har 
overlevet siden middelalderen og er formentlig indført af Birgittinerne 
fra Sverige i 1400-tallet. 

Vandring i  
gravmindernes spor 
Maribo Domkirke er den kirke i Lolland-Falster 
Stift, hvorfra der er bevaret flest gamle gravsten. 
Hovedparten ligger i dag under de lange pulpiturer 
i sideskibene og i kirkens indgangsparti. Oprindelig 
har gravstenene ligget spredt i gulvet i midtergan-
gen i kirkens hovedskib og i sideskibene, som det 
kendes fra flere andre større kirker. Men hvor man 
mange steder har valgt at rejse gravstenene op langs 
væggene for at hindre nedslidning af dekorationer 
og indskrifter, har man her i Domkirken fundet en 
”naturlig” beskyttelse for de gamle gravminder ved 
at flytte dem ud under pulpiturerne. 

Her er gravstene for flere af de landsdommere,  
som i perioder havde deres virke i Maribo. Her er 
præstegravsten, og her er gravsten for mange af  
byens borgere og borgmestre og rådmænd, begra-
vet med deres hustruer. De fleste er fra 1600-tallet, 
og det er spændende at gå på opdagelse i navnene  
og udsmykningernes symboler, og ikke mindst grav-
mindernes portrætgalleri. 

Blandt de bevarede gravsten er også flere fra de 
sidste årtier af klosterets periode som adeligt jom-
frukloster, bl.a. den store gravsten for abbedissen 
Margrethe Urne, bekostet 1585 af hendes efterføl-
ger Sophie Gyldenstjerne. 

Et helt særligt gravminde tilhører den skæbneramte 
Leonora Christina, datter af kong Christian d. 4. Hun 
havde siddet fanget for sine politiske virksomhed 
gennem mere end 20 år på Københavns Slot, men 21



Refugiet Lolland-Falster  
og PilgrimsHuset: 
Lige ved Domkirken og de gamle klosterruiner ligger PilgrimsHuset Maribo, 
som har til formål at tage imod og vejlede besøgende. Huset drives på et  
folkekirkeligt, økumenisk grundlag og samarbejder med Birgittaklosteret, 
Domkirken og andre lokale aktører. 

PilgrimsHuset Maribo ejes af fonden ”Refugiet Lolland-Falster”, med biskop 
Steen Skovsgaard som formand. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal har skabt det økonomiske grundlag for køb  
og renovering af huset.

Huset rummer café, herberg, butik, information, mulighed for samtale, stille-
rum, m.v. Et fredfyldt ”helle” midt i hverdagen, åbent for alle.

UDEN FORDYBELSE - INGEN FORNYELSE 
Ligesom en blomst eller et træ visner, hvis det ikke har rod, sådan visner et 
menneske også uden fordybelse. Uden fordybelse rammes vi af stress, ud-
brændthed, meningsløshed og overfladiskhed.  

Refugiet Lolland-Falster er en erhvervsdrivende fond, dannet i 2008. 

FORMÅLET ER AT
• tilbyde forskellige muligheder for stilhed, refleksion og fordybelse
• yde åndelig vejledning og sjælesorg 
• afholde pilgrimsvandringer, konferencer og kurser 
• skabe rum for drøftelse af etiske problemstillinger

PilgrimsHuset Maribo er centralt for dette arbejde.

PilgrimsHusets forhistorie
I den nyanlagte Klostergade blev der allerede i 
1850’erne opført en stiftelse med 12 friboliger for 
ældre kvinder. Det er en toetages ejendom, opført af 
Foreningen af 1. Januar 1852. Før ældreforsorgens tid 
var det normalt i købstæderne at have denne form for 
stiftelser. PilgrimsHuset var også oprindelig en sådan 
stiftelse, oprettet 1892 af Foreningen ’Hvilehjemmet’ 
til Støtte for ældre, hæderlige og trængende Kvinder, 
særlig af Tyendeklassen. Huset er opført i 1852, med 
fire lejemål. I 1893 blev huset ombygget til det nye  
formål, og blev forsynet med den karakteristiske røde  
facademur, som har gavlkvist i gotisk stil med kamtakker 
og murblændinger. Hvilehjemmet blev indrettet med 8 
friboliger for enligtstillede kvinder, der hver havde et 
værelse med alkove, og et lille køkken. I 1906 boede  
her eksempelvis 3 enker og 5 ugifte kvinder, i alders-
gruppen mellem 38 og 81 år.

Husets oprindelige tre indgangsdøre er baggrunden  
for det mærkelige forhold, at huset stadig i dag har 
husnummer 16-20. 
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PilgrimsHuset Maribo er et mødessted for  
flere vandreruter, som forbinder smukke  

naturområder, klostre, kirker og herregårde  
på Lolland-Falster. Med velvilje fra en række fonde, 
samt private lodsejere, er det lykkedes at skabe gode 
muligheder for at opleve fantastisk natur og kultur.

Etableringen af ruterne har indebåret et større arbejde 
med at forbinde alle aktører, herunder kirkerne, lokale 
foreninger, herregårde, fødevareproducenter, spise- og 
overnatningssteder, landsdækkende og internationale  
pilgrimsnetværk, m.m. Projektet er enestående, fordi  
det forbinder alt det bedste på Lolland-Falster og knyt- 
ter det til den stadigt stigende interesse for pilgrims- 
vandring.

PilgrimsHuset Maribo er en rasteplads for mennesker, 
der ønsker hvile undervejs - på vandringen såvel som 
livsvejen. I hæftet her kan man bl.a. læse om historien, 
som omgiver huset, og om vandremulighederne til de 
nærliggende kirker. 

De syv pilgrimsnøgleord: 
Langsomhed
Frihed
Enkelhed
Bekymringsløshed
Stilhed
Fællesskab
Fordybelse 

ISBN 978-87-999077-0-0


