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Kort introduktion af forprojektet 
Lolland Kommune har godkendt, at mulighederne for realisering af et nyt projekt 
med Arkiv, Bibliotek og Museum (ABM) under samme tag undersøges. Der er så-
ledes blevet bevilget penge til et forprojekt, der skal beskrive, hvordan en sådan 
sammenflytning af dele fra de tre moderinstitutioner kan realiseres. Forprojektets 
vision om et sådan samarbejde og et udkast til en forretningsplan for projektet 
fremlægges hermed. Endvidere præsenteres i bilag casebeskrivelser af konkrete 
udstillings- og formidlingsaktiviteter samt planer for organisering af drifts- og pro-
jektfaser.  
Projektet arbejder med en ny organiseringsform for de tre institutioner. Den har vi 
samlet i en beskrivelse, hvis arbejdstitel i indeværende rapport er maritek. Ordet 
maritek indeholder lydligheder fra ordene maribo, museum, arkiv og bibliotek. 
Mariteket i Maribo vil være det første af sin slags.
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Hvorfor et ABM-samarbejde i Maribo? 
Lolland kommune står som mange andre kommuner med den udfordring at ind-
byggertallet falder. Der er klare demografiske forandringsstrukturer, der bl.a. viser 
at Lolland Kommune oplever en stor fraflytning blandt unge i aldersgruppen 15-24 
år. Dette er senest blevet understreget i Oxford Researchs til- og fraflytningsana-
lyse over Lolland-Falster bestilt af Lolland og Guldborgsund kommuner. Baggrun-
den for denne udvikling skal søges i globalisering, uddannelsesmuligheder og den 
eksplosive digitale udvikling, der har ændret alle relationer og produktionsforhold. 

Udviklingstakten er meget høj. Et par stikord til at beskrive den generelle udvikling: 
Det er kun 14 år siden Google blev født, 10 år siden Facebook så verdens lys, den 
første iPhone blev lanceret i 2007. Tabte traditionelle industriarbejdspladser tælles 
i denne periode i hundredtusinder i Danmark. Globaliseringen er en realitet. Det 
indebærer bl.a. en ny form for urbanisering, hvor mennesker skaber meget store 
byer og forlader traditionelle landzoner og småbyer i stort tal. Dagligt liv, vaner, 
kulturforbrug og læring er totalt forandret på få år. Ligesom borgernes behov og 
ønsker er ændret. Det er baggrunden for projektet om et maritek i Maribo. Befolk-
ningstallet i Maribo stagnerer og borgernes behov forandrer sig hastigt. 

Stiftsmuseets bygning står smukt og centralt, og den vidner om kvalitet og over-
skud. Men den er åben for få timer og benyttes ikke optimalt. Det handler om 
ressourcer. Man kan derfor spørge: er tiden løbet fra de gamle hæderkronede 
institutioner? Kan vi skabe en ny slags institution, der er mere fleksibel og bedre 
favner forskellige borgergrupper og deres skiftende behov? Og kan vi forene den 
ambition i nye samarbejder med andre formidlings- og vidensinstitutioner i områ-
det. Institutioner der selv står overfor reformer, og som også må gå en foranderlig 
fremtid i møde. 

Udviklingen rejser i hvert fald to spørgsmål: hvad kan kommunen gøre for at mod-
virke den negative udvikling, og hvordan tilpasser man bedst drift og aktiviteter til 
en ny virkelighed? 

Svarene er i koncentreret form, at man kæmper for at gøre kommunen attraktiv 
som sted for både erhverv, bolig og uddannelse. Kampen har Lolland Kommune 
allerede taget op i kommunens Plan- og udviklingsstrategi, hvor der arbejdes med 
de fire indsatsområder: ”Job og karrieremuligheder for alle”, ”En stærk næste 
generation”, ”Bedre byer og bomiljøer” og ”Kommunal service – kvalitet og ram-
mer for vækst”. Målet med disse indsatsområder er at skabe en kommune, der er 
bæredygtig og et godt sted at bo. Idéen om et maritek er en idé om dels at gen-
skabe og tilpasse nogle af Maribos klassiske institutioner, dels at skabe et bidrag 
til byudvikling af Maribo, som et attraktivt sted at bo, herunder naturligvis et sted 
med en meget positiv holdning til iværksættere og til uddannelsesområdet gene-
relt. Maritekets vision ses altså i høj grad at være rodfæstet i kommunens centrale 
plan- og udviklingsstrategi. Som huset tænkes, vil det især få mulighederne og 
redskaberne til at kunne medvirke positivt til kommunens ambition om at skabe en 
stærk næste generation ved at investere i den faglige kvalitet, børn og unge mø-
des med. Samtidig er ideen med huset at det netop skal være et forgangseksem-
pel på hvordan der kan skabes bedre bymiljøer, til gavn for borgere og til gavn for 

arbejdet med at tiltrække tilflyttere. 
En anden udfordring er, at den generelle samfundsmæssige globaliserings ud-
vikling skaber nye former for behov hos borgerne og ændrer behovet for læring 
og oplevelse, hvilket udfordrer de traditionelle institutioner. For eksempel er der 
behov for grundlæggende IT-læring, der kan understøtte den offentlige digitali-
seringsstrategi, der er behov for at skabe nye arenaer for fælles oplevelser, hvor 
borgerne i højere grad selv inddrages og bidrager, og der er behov for at skabe 
nye former for identitet og tilhørsforhold. 
En tredje udfordring, der er tæt forbundet med denne udvikling, er at skabe nye 
internetbaserede services og aktiviteter i alle typer institutioner. Det er en udfor-
dring, der kun kan løftes med en vis faglig volumen, som bedst kan etableres i et 
samarbejde mellem institutionerne. 
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Visionen
 
Svaret på udfordringerne er, at et nyt hus skal skabe en ny form for institution, 
der tager udgangspunkt i en forståelse af, hvad borgerne har brug for og 
ønsker. Og som er dimensioneret og indrettet til mange forskellige kulturelle og 
sociale aktiviteter. Skal institutionerne stadig leve op til deres oprindelige oplys-
nings- og kulturopgaver, må der ske en grundlæggende udvikling af de tilbud, 
der gives til borgerne. Borgerne må også inddrages i aktiviteterne på nye måder 
og nye samarbejder og partnerskaber vil skabe det liv, der udspringer af det nye 
hus. 

Visionen er konkret, at det er den gamle stiftsmuseums bygning, der skal være 
rammen om det nye hus. Visionen er at ændre huset radikalt og ligeledes 
omgivelserne, således at der opstår indbydende udemiljøer med legepladser, 
samtalehaver, udendørsudstillinger samt borde- og bænkfaciliteter, som gør det 
nye hus og rummet omkring det til det tiltrækkende centrale sted i den bløde 
by Maribo. Byen, der bliver et attraktivt bo-område, fordi den ligger smukt, har 
fantastisk autentisk bymiljø og et inspirerende, levende og aktivt borgerliv med 
mange gode kulturtilbud og sociale aktiviteter. Motoren i alt dette skal være det 
nye maritek.
Ideen med at sammenflytte dele af de tre eksisterende institutioner og placere 
dem under samme tag i Stiftmuseets bygning er således både at give mere 
volumen til aktiviteterne og at skabe rammer for et liv omkring et hus, der vil gøre 
det til et oplagt centrum i Maribo. Pladsen omkring huset kan blive et attraktivt 
sted om sommeren og fx plads for julemarked om vinteren. 
 Det er ambitionen at samle flere nye borgervendte aktiviteter i huset, fx en frem-
skudt borgerservice-funktion og turistinformation. De mange forskellige funktioner 
gøres mulig af en bemanding af det indendørs ’torv’, som er det område, man 
umiddelbart kommer ind i, når man træder indenfor i huset. En café vil blive et 
naturligt samlingspunkt samme sted. 

Visionen er altså at skabe et nyt hus, der er med til at gøre Maribo til en endnu 
bedre by at bo i, fordi der er liv og gode muligheder for oplevelse, læring, mø-
der, studierum og borgerhjælp i huset. Et hus, der skaber service og rammer for 
borgerne og matcher det moderne vidensamfund. Et hus der med sine mange-
artede aktiviteter både i og udenfor murene er med til at skabe byudvikling til 
gavn for fællesskabet. 

Der er en række forudsætninger for, at visionen skal lykkes. Alle de deltagende 
institutioner skal gå helhjertet ind for visionen og den fælles fremtid. Der skal ska-
bes en projektorganisation med én koordinator. Det kræver samarbejdsaftaler 
og ny rammeforståelse, fordi museet indgår i Museum Lolland-Falster og biblio-
teket i LollandBibliotekerne, ligesom lokalhistorisk arkiv er hjemmehørende under 
Kultur og Fritid, Lolland Kommune. Alle medarbejdere må være medejere og 
medskabere af visionen. 

For fysisk at gøre sammenslutningen mulig og skabe nye rammer for borgernes brug 
af huset, må der være fælles villighed til at skabe en ny samlingshåndtering, hvor 
store dele af museets samlinger deponeres og ældre ikke benyttet materiale i biblio-
teket kasseres. Dubletter, fysiske samlinger, der er digitaliserede kan være genstand 
for nyvurdering. Udfordringen er at have de rammer, medie- og samlingstilbud, der 
skaber liv, oplevelse og fælles aktiviteter. Denne udfordring skal løses både gennem 
sammenflytningen af arkiv, bibliotek og museum – og med plads til turistinformation 
og borgerservice. Ligeledes er det en del af visionen at udvikle nye partnerskaber og 
bruge frivillige til nye typer af aktiviteter. 

En realisering af disse mål vil kræve en ny projektorganisation og en systematisk kom-
petenceudvikling i organisationen.  

Styregruppens forslag til det videre forløb, som ønskes til indstilling og 
godkendelse 

Styregruppen indstiller forprojektets vision til godkendelse med en tidshorisont, der vil 
gøre det muligt at indlevere de første ansøgninger om støtte til realisering af projektet 
pr. 0 1.11.2014 
Herefter påbegyndes projekteringsarbejdet, og der nedsættes arbejdsgrupper til 
endelig afklaring af kontraktforhold, organisation og aktivitetsplaner. Arbejdet med 
at rejse fondsmidler sættes i værk. 
 

En del af en helhed

Lolland Kommune arbejder i øjeblikket med ud-
viklingen af en række nye byrumsprogrammer, 
hvor en af tankerne er at udvikle området omkring 
banegårdspladsen til en kulturelt pladsdannelse 
med en stærk identitet. Her indskriver tankerne 
for ABM-samarbejdet sig på fornemmestevis som 
eksempelprojekt.
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Forretningsplan for nyt ABM-hus 
Husets arbejdstitel er er Maritek. Begrebet Maritek dækker her over en pro-
jektmodel af et ABM-samarbejde. Mariteket i Maribo er et pilotprojekt, der 
går nye veje.

1. Parterne og organisationen i det ny hus 

Det nye hus vil være en ny type institution, der i højere grad end i dag tager 
højde for og spiller aktivt sammen med forskellige borgergruppers behov og 
ønsker. Der skal arbejdes systematisk med partnerskaber, ikke bare andre 
kultur- og uddannelsesinstitutioner, men også med foreninger og erhvervs-
liv. En del af aktiviteterne kan desuden bygge på frivillige. Organisationen 
vil være projektorienteret og vil hente inspiration fra både team-baseret 
ledelse og andre samarbejdsformer, hvor alle medarbejdere er involveret i 
projekter. 
Huset skabes ved en sammenflytning af dele af tre institutioner: 

• Maribo bibliotek, der er en afdeling af Lollandbibliotekerne, og hvor  
 hovedbiblioteket ligger i Nakskov 
• Maribo lokalhistoriske arkiv, der organisatorisk er en del af Lolland   
 Kommunes sektor for Kultur og Fritid 
• Stiftsmuseet i Maribo, som er en afdeling af Museum Lolland-Falster,  
 der er en selvejende statsanerkendt institution 
 
 Museet har en bestyrelse som øverste beslutningstager, mens biblio 
 tek og  arkiv hører hjemme i Lolland kommunes sektor for Kultur og   
 Fritid. 

Der etableres en bestyrelse for en ny selvejende institution, som driver 
ABM-samarbejdet med repræsentanter fra arkiv-, biblioteks- og museums-
området samt Lolland kommune. 
Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for husets drift og øko-
nomi. Bestyrelsen ansætter en daglig koordinator, som skal have ansvar for 
dels bygningens drift og vedligehold og dels drift og udvikling af husets akti-
viteter. Derudover ansættes andet nødvendigt personale (fx servicemedar-
bejder, økonomimedarbejder). 
Koordinatoren refererer til bestyrelsen vedr. bygning og økonomi. 
ABM-organisationens lejer sig ind i bygningen, som i dag ejes af Museum Lol-
land-Falster. Der udarbejdes en lejeaftale vedr. husleje, el, vand og varme, 
vedligehold samt øvrige udgifter, betalingsvilkår, opsigelse mv. 
Parterne aftaler, hvem der har ansvaret for bygningens udvendige vedlige-
hold (klimaskærmen). 

Lejeaftalen indgås mellem Museum Lolland-Falster og ABM-organisationens 
bestyrelse. Koordinatoren er ansvarlig for, at aftalen overholdes. 
De forskellige institutionelle tilhørsforhold – selvejende og kommunale – gi-
ver visse udfordringer i konstruktionen af det fremtidige organisatoriske og 
faglige samarbejde. Museets øverste ledelse er en bestyrelse. Biblioteket er 
en kommunal institution og arkivet hører under Kultur og Fritid og følger de 
gældende regnskabsregler for kommunal virksomhed. Projektet har derfor 
en udfordring i en manglende afklaring af spørgsmålet vedr. moms. Dette 
spørgsmål undersøges. 

Der etableres en strategi for søgning af sponsorstøtte. 5



Aktiviteterne i Huset 
Koordinatoren er ansvarlig for fastlæggelse af husets aktiviteter 
i årlige (virksomheds-)planer, som udformes i dialog og samråd 
med arkiv, bibliotek, museum. Koordinatoren er ligeledes ansvar-
lig for udarbejdelse af årlige rapporter/beretninger om aktivite-
terne. 
Planerne beskriver aktiviteterne med indhold og forbrug af res-
sourcer, bl.a. personale- og materialeudgifter samt øvrige afled-
te udgifter. Planerne drøftes og aftales med de tre institutioner 
og med evt. øvrige aktører. Aktørerne bidrager med ressourcer, 
både økonomi og personale, i det aftalte omfang. 
Aktiviteterne organiseres efter projektmodeller, hvor hver aktivi-
tet er beskrevet som et projekt. Koordinatoren er projektejer, og 
hvert projekt tilkobles en tovholder, der referer til koordinatoren. 
Projektets indhold vil være retningsgivende for, hvem af de tre 
institutioners personale, der indgår hvornår, hvor mange og hvor 
længe. Det betyder, at alle institutionernes personaleenheder 
i princippet på skift kan indgå i husets aktiviteter, afhængig af 
indholdet i de enkelte projekter. 
Der kan også indgå frivillige i projekterne. De frivillige kan en-
ten være tilknyttet en af de tre institutioner, eller være frivillige 
i mariteket. De frivillige, der er tilknyttet selve ABM-samarbejdet 
i mariteket, er underlagt husets koordinator. Personaleansvaret 
ligger hos de respektive institutioner. 
I forhold til mødetid, vagtplan og generel organisering skal 
særligt bemærkes, at Maribo lokalhistoriske arkiv er en institution 
med udelukkende frivillig arbejdskraft. Det faktum skal der så 
vidt muligt tages højde for i planlægningen af den overordnede 
samarbejdsaftale og i de årlige planer for huset.  

2. Hvem er brugerne? 
Målet er at nå flere brugergrupper end de 
eksisterende og ved at arbejde mere syste-
matisk med specifikke målgrupper. En række 
målgrupper kan bestemmes, for eksempel: 

• Førskolebørn: Fysisk formidling – tidlig   
 formidling – bevægelse/leg    
 institutioner og dagpleje – spil - PC
• Børnefamilier 
• De frie børn: tilbud til dem der måske  
 ikke går i SFO, klub
• Tilbud til lokale skoler: Heldagsskolen   
 åben skole, alternativt læringsrum– 
 digital dannelse 
• Unge, der passerer til og fra ungdoms 
 uddannelser: værested, lektiecafé
• Frie unge: ”Maker- spaces” – Kulturelle  
 aktiviteter til unge 
• Voksne: oplysningsforbund – interesse 
 fællesskaber – integration 
• Voksne: hjælp til indgang til det   
 offentlige – livslang læring-
 programmer – erindringsværksteder   
 kulturtilbud på nettet – daglig livs 
 information
• Små foreninger: netværk – forenings  
 værksted 
• Seniorer: netværk, klubvirksomhed,   
 aktivitetscenter 
• Turister: wifi til turister - mere info til turi  
 ster – kultur- og slægtsturisme 
• Erhverv og iværksætteri – grafisk værk 
 sted – it-support – råd og sparring 
• Plus naturligvis eksisterende brugere 

3. Hvilke behov skal huset imødekomme? 
 Huset skal være et mødested, et lærested, et oplevelsessted 
og et sted for aktiv skaben. 
Den 4-rumsmodel, der i 2013 blev lanceret af Kulturstyrelsen og 
Real Dania som model for fremtidens folkebibliotek, tænkes som 
ramme for det integrerede museum, bibliotek og arkiv. Model-
lens fire ’rum’ skal forstås som zoner eller aktiviteter, ikke nød-
vendigvis som fire typer fysiske rum, selvom de fysiske forskelle 
også er vigtige. Man lærer og opdager, oplever og inspireres, 
deltager sammen med andre i noget eller er selv skabende. Det 
samfundsmæssige mål for aktiviteterne er at understøtte ud-
vikling af borgernes personlige myndighed (empowerment) og 
innovative tænkning. På det personlige plan er målet at give 
borgerne engagement og styrke deres erkendelse og erfaring. 
Opgaven for det nye hus er at tænke aktiviteter og tilbud der 
spænder fra vugge til grav. En metode er at tænke i forskel-
lige målgrupper og planlægge aktiviteter inden for modellens 
ramme. I tråd med de senere års udvikling af ’åbne biblioteker’ 
(en ekstra åbningstid i biblioteket med selvbetjening) tænkes 
store dele af huset åben alle dage og aftener.  

4. Kunderelationer 
Huset er et offentligt rum, og dets samlinger og tilbud benyt-
tes hovedsageligt gratis. Huset er i udgangspunktet kendt af 
alle i byen. Konceptet er, at der dels er aktiviteter, der drives af 
medarbejderne, dels nogle der drives i partnerskaber med an-
dre interessenter, og endelig aktiviteter der er brugerdrevne og 
selvstyrende. Partnerskabsaftaler indgås med uddannelses- og 
kulturinstitutioner, foreninger og andre interessegrupper, ligesom 
der søges partnerskaber i det lokale erhvervsliv. Der tænkes så-
ledes i salg af lokale produkter fra husets butik. Huset vil arbejde 
systematisk på at hverve frivillige til bl.a. sociale aktiviteter. Der 
arbejdes med en venneforening og hus-ambassadører, som 
kan være borgere, der kender byen. 
Der opereres med en café, der kan forpagtes ud, evt. drives 
som en socialøkonomisk virksomhed. Forventningerne til over-
skud er beskedne. 
Butikken i huset kan udvikles fra at være museumsbutik til en bu-
tik med varer fra alle interessenter, og den kan udvides til også 
at forhandle lokale produkter. 

5. Nøgleressourcer 
De faglige kompetencer hos de ansatte i bibliotek og museum 
samt frivillige i lokalhistorisk arkiv er nøgleressourcer. Gennem 
nyorganisering og tværfagligt samarbejde forventes der opbyg-
get nye kompetencer. Der må også arbejdes med kompeten-
ceudvikling i forhold til at udnytte de nye rammer, dvs. kompe-
tencer til at opbygge nye partnerskaber, organisere frivillige, 
udvikle nye ydelser.  
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KOMMUNIKATION
Styregruppen varetager fremadrettet den overordnede 
strategi for kommunikationen omkring projektet fra og med 
indsendelses af nærværende projekt materiale. Udsendel-
ses af pressemeddelelser og anden kontakt omkring 
projektet koordineres gennem styregruppens tovholder.

SYNLIG FORMIDLING PÅ STEDET:
Der er et stort behov for at den direkte og borgerrettede 
formidling af stedet skydes i gang meget hurtigt.

Derfor inviteres en af de mest aktive brugergrupper af 
stedet, nemlig Maribo Gymnasie til, gennem deres under-
visning, at indarbejde et formidlingsprogram til stedet. Den 
gamle iskiosk som ligger lige mellem Klosterruinen og 
Domkirkepladsen mod søen, tages i brug som midlertidigt 
formidlingshus.
Her kan man teste forskellige formidlingsformer og behov 
af. 
Her kan udvikles et krydsfelt mellem den fysiske og digitale 
formidling samt en direkte kontakt med brugergrupperne. 
Her kan man teste behovet for en café/ishus eller fredags-
bar.
Resultaterne evalueres løbende med styregruppen

Formidlingshuset åbnes i projekt- og anlægsperioden og 
der laves en opsamlende evaluering i slutningen af 
anlægsperioden der definerer huset fremtidige rolle i 
projektet.
Museum Lolland Falster er allerede samarbejdspartner 
med gymnasiet og derfor er det også naturligt at de er 
facilitator af inddragelsen af Gymnasiet.

BYGHERRERÅDGIVNING

3 MDR. 3 MDR. 12 MDR.xx MDR.

”
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6.  Projektets hovedspor
Der er tre hovedspor for husets ydelser:
• spor 1: Det nye hus – zoner og rum
• spor 2: Fælles digital formidlingsplatform for ABM-samarbejdet.
• spor.3: Eksterne samarbejdspartnere 

Spor 1: Det nye hus – zoner og rum
Med husets nye funktion som maritek indtager det en ny rolle i 
byen. Husets arkitektur og historie er unik og det er en af maritekets 
hjørnesten at tilbageføre husets til sit oprindelige udtryk og genska-
be blandt andet den smukke ovenlyssal samt de store vinduer og 
bringe dagslyset tilbage til huset. Men med sit nuværende stramme 
symmetriske udtryk og delvist lukkede facade kan huset nemt virke 
afvisende for besøgende. 
Et markant hovedgreb er derfor at sørge for at bygningens faca-
deudtryk ændres så det virker inviterende og fortæller om den nye 
funktion som maritek og forlængelse af byrummet.  Der arbejdes 
med at skabe et nyt flow som leder folk igennem husets indre strøg 
og torv og, som med en ny åbning mod museumsgade, sørger for 
at man også kan bruge huset som en naturlig smutvej.
Mariteket åbner sig mod Banegårdspladsen med en stor nye ram-
pe/trappe funktion som inviterer til ophold og som tilknyttes en 
række funktioner der henvender sig til de mange rejsende der er på 
Banegårdspladsen. En slags luksusventesal med gratis wi-fi, læsestof, 
café og toiletmulighed - Når man ankommer til Maritektet enten fra 
Banegårdspladsen eller fra Museumsgade bliver man mødt af en 
betjeningsø/velkomstfunktion, som er tydelig fra indgangspartiet.
Betjeningsøen har et letgenkendeligt design, eksempel som en”Ru-

nesten” (museet har en fin samling af disse, som man kunne trække 
en reference til). Når man kommer ind, ser man desuden en café, der 
har både indendørs- og udendørsbetjening efter sæson.
Der er et ’torv’ og et ’strøg’ op gennem huset. Et strøg der kanvære 
en oplevelsesrute men som også er en bevægelse fra torveaktivite-
ter med snak og leg til gradvis mere fordybelse og ro. Torvet rummer 
smagsprøver på noget af det, der findes i huset, ’teasere’, der skal få 
besøgende til at gå på opdagelse. Der er også en butik og et vel-
komst-punkt. Tæt på cafeen er der en ’unge lounge’, og der er plads 
til VIP, ’very important parents’, som får et opholdssted, mens børnene 
i nærheden har et lille legeområde, hvor der også er
tilbud fra den børneafdeling i samme etage. Der er naturligvis også 
gode toiletfaciliteter og garderobe.
I betjeningsøen kan der være fleksibel betjening afhængig af
behov. I princippet kan man tænke sig betjening med enkelte
medarbejdere, der klarer alle de grundlæggende funktioner, fra
svar på enkle spørgsmål, turistinfo og borgerservice til salg i café
og butik.
Tilbygningens ovenlyssalen er et utroligt generøst rum med et meget 
smukt lys indfald fra tre stor lyskasser. Dette rum er stueetagens hove-
drum. Her indrettes et mulitifunktionelt rum som kan bruges til både 
særudstillinger og fællesudstillinger, foredrag, teater og events, men 
som i hverdagen også rummer en almindelig modtage og betjening-
sø for de besøgende. En fritstående væg danner skærm til det kreati-
ve rum, makerspace, hvor mange forskellige værksteder kan få plads.
I stuen i søjlesalen er desuden ”Kaj Munk-rummet”,som også er avis-
læsesal og ventelounge. Ovenover her i det dobbelthøje
ovenlysrum er ”Maribo-rummet” der giver essensen af

Maribos historie og udfordringer. Der skal være rum til de frie børn,
til udstillinger, der både er for voksne og børn, og der skal være
læringsrum. Flere rum er fleksible: det er steder at mødes, det er
gruppearbejdsrum, det er selvstyrede unge-rum.
På 2. sal er der studieceller, fordybelsesrum med medier og samlinger
(fysisk og digitalt)samt museets signaturudstilling. I den nye
tilbygning mod Banegården er der kontorarbejdspladser for husets 
forskellige personalegrupper samt fælles personalerum af forskellig art
samt arkiv og sikringsrum og udstillingsværksted.

Spor 2: Fælles digital formidlingsplatform for ABM-samarbejdet.
Arkiv, museum og bibliotek har i dag hver deres registreringssystemer
og hjemmesider. Der føres en dialog med DBC (Dansk
BibliotekCenter) om muligheder for integration af dele af disse.
Det er planen i første omgang at lægge en ’skal’ om de tre
forskellige indgange og søgesystemer til samlingerne. Der opbygges
en fælles aktivitetskalender og præsentation af huset. Huset
er aktivt på de sociale medier og benytter den lokale presse som
informationskanal.

Spor.3: Eksterne samarbejdspartnere 
En række af husets aktiviteter foregår hos andre partnere. Det kan 
være
formidlingsaktiviteter i skoler, børnehaver og idrætsforeninger,
men også foredrag og events i Kulturværkets sal, og det kan være 
bog-besøgsven-aktiviteter og lignende i mere private rammer.

Årstal:
Stiftmuseet bygget i 1890 tegnet af arkitekt Ove Petersen på forelæg fra arkitekt H.S. Sibbern 
Tilbygningen er bygget som malerimuseum i 1944 og tegnet af arkitekt Ejnar Ørnsholt
Ombygget i 1987, tegnet af Arkitekt Holme Hansen 

Arkitektonisk Stilart:
Maribo Stiftmuseet er et historistisk bygningsværk. Historismen er inden for arkitektur en overordnet 
betegnelse for brugen af fortidige stilarter og elementer. Begrebet kan også beskrive arkitekturen 
mellem 1820 og ca. 1900, da der blev gjort brug af historiske stilarter fx nygotik, nyrenæssance og 
nationalromantik.
1800-t.s nye herskende klasse, borgerskabet, ønskede at manifestere sin magt også i arkitekturen, 
men uden tradition for egne symboler søgte man dem andetsteds.
Tidens øgede kendskab til historien, nationalfølelse, inderligere religiøsitet og romantikkens sværmen 
for fortiden bidrog dog til, at man begyndte at anvende andre end de antikke stilarter.
En af hovedfigurerne i denne ”nationale” retning var blandt andre Arkitekt Ove Petersen som sam-
men Vilhelm Dahlerup tegnede Det Kongelige Teater (opført 1872-74).
Af andre af Ove Petersens værker kan nævnes: Hotel D´Angleterre, Hovedbygning på Orebygård 
ved Sakskøbing, Nakskov Sukkerfabrik, kirkerne i bl. a. Halsted, Radsted og Torslunde også på Lolland.

Eksperimentarium for Brygger Carl Jacobsens Ny Carlsberg Glyptotek.
Allerede da Stiftmuseet var i sin vordende planlægning vakte tankerne om at skabe en maleri- og 
skulptursamling Brygger Carl Jacobsens interesse. Han kunne se store perspektiver i den smukke oven-
lyssal og de tilstødende sale som man påtænkte til det ny museum. Brygger Jacobsen skænkede 
en række skulpturer til museet og udlånte de første år efter indvielsen i oktober 1890 også en større 
samling af malerier og skulpturer til museet.
Bryggerne var selv meget aktivt deltagende og rådgivende omkring placeringen og indretningen af 
salene til maleri og skulptursamlingen.

RUMPROGRAM TIL MARITEKET
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 7. Økonomi 
Ombygning/anlæg Visionen.
Nødvendiggør en række ombygninger af museet. Der opereres med, at der 
som udgangspunkt skabes bygningsfysiske rammer om de rum der er foreslået 
i planskitsen. Der skal skaffes af midler til punkterne 1. og 2. (elevator og handi-
capfaciliteter), mens punkterne 3., 4. og 5. i deres endelige udformning vil være 
afhængig af anskaffelsen af supplerende midler og størrelsen af disse. 

1. Elevator (der er i bygningen taget højde for etablering af elevator) 
2. Handicap-venlig indgang samt indretning 
3. Indgangsparti, der markerer det nye hus 
4. Inddragelse af fjerde etage
5. Reetablering af uderummet og dele af Banegårdspladsen 
Der tænkes i støtte fra Real Dania, fra Kulturministeriets Udviklingspulje for Folke- 
og Skolebiblioteker (der har støttet forprojektet) samt en række almenkulturelle 
fonde. Det bemærkes at Real Danias støttepolitik normalt er en medfinansiering 
af op til 50% af udgifterne. 

Økonomi /drift 
De faste udgifter (lejeaftalen, løn, administration mv.) deles mellem institutioner-
ne i et aftalt forhold. 
De variable udgifter finansieres af aktørerne (både økonomi og personale) i det 
aftalte omfang, som fremgår af planerne og budgetgrundlaget i de enkelte 
aktiviteter og projekter. 
Som udgangspunkt tænkes der i løbende tilpassede rammebevillinger. Dette 
vurderes som værende mest hensigtsmæssigt, da der i Lolland Kommunes strate-
gi forudsættes en løbende/kontinuerlig tilpasning i forhold til befolkningsnedgan-
gen. 

I og med at Lolland Kommune har et vigende befolkningstal, er kommunen i 
stigende grad nødt til at arbejde hårdt for at udnytte de muligheder, der opstår 
for at fastholde synergi i de tilbud og den betjening, borgerne præsenteres for. 
Det vil derfor være naturligt at udnytte de muligheder, der vil opstå i driften af 
ABM-organisationen i kraft af det nye bygnings- og aktivitetsfælleskab og i kraft 
af den flydende og fleksible stab, der vil kunne indgå i flere funktioner. 
Etableringen af det fælles maritek vil udløse en synergi i driften af ejendomme-
ne, i og med at nogle bygninger tages ud af drift. Det gamle bibliotek og de 
hidtidige arkivlokaler vil være fri til anden anvendelse. 
På personaleområdet vil normering med ny koordinator modsvares af synergi-
effekt ved sammenlægning. Et eventuelt samarbejde med Borgerservice og 
Turistinformation vil sætte flere synergimuligheder i spil. 

Da Maribo Lokalhistoriske Arkivs budget er meget beskedent, vil det dog være 
nødvendigt at kigge på, om budgettet står mål med det, arkivet skal betale for 
at være en del af bygningsfællesskabet. Pt. er arkivets budget så beskedent, at 
det ikke ville være realistisk med f.eks. et forholdsmæssigt bidrag til mariteket.
Der vil skulle forhandles et huslejebidrag fra de kommunale institutioner til den 
selvejende institution Museum Lolland-Falster. 

8. Hvad skal der ske i huset? Nøgleaktiviteter 
De klassiske grundopgaver i arkiv, bibliotek og museum varetages fortsat. Der 
vil være udstillinger, lån af bøger m.v., samt adgang til lokalhistoriske arkiv. Der 
vil være avislæsepladser, kurser, it-arbejdspladser, rådgivning m.v. En række 
af husets rum kan også bruges til mødelokaler for foreninger og som gruppear-
bejdsrum for skoleelever og studerende. Der vil være plads til værkstedsfacilite-
ter af forskellig art. Skiftende udstillinger fortæller Lollands historie, der er et ’Mit 
Maribo’-sted med stadigt input fra borgerne, en slags fælles lokal identitetsud-
vikling. Den faglige ekspertise på arkiv-, biblioteks- og museumsområdet bruges 
også til løbende produktion af udstillinger og formidling af aktuel karakter. De 
kan være rettet mod årstiderne, personlige forhold der i særlig grad kræver 
information samt samfundsaktuelle forhold mv. Men udstillinger og formidling vil 
blive mere tværgående, materialer fra arkiv, museum og bibliotek skal under-
støtte hinanden, og store dele af huset skal demonstrere, hvordan samlingerne 
hænger sammen og supplerer hinanden. 

Det er også helt afgørende at bibliotek og museum tager konsekvensen af, 
at de efter de seneste års fusioner nu er afdelinger i større institutioner. Biblio-
teket i Nakskov er hovedbibliotek, og samlingen i Maribo formindskes derfor. 
På Museet er der overlap mange steder til de øvrige museumsaktiviteter, og 
størstedelen af de samlinger, der nu står fast udstillet i huset, sættes i depot. I 
stedet opbugges en ny udstillingsform, hvor der arbejdes med tidsbegrænsede 
udstillinger som i samspil med de øvrige samlinger skal skabe større opmærk-
somhed om huset. Der vil altid være en ny oplevelse, enten udstillings- eller 
aktivitetsmæssigt. 

Målet med at opgive den meget store permanente samling til fordel for skiften-
de temaudstillinger, er udsprunget af forudsætningen om at skabe fornøden 
plads til de nye funktioner og i det hele taget for at skabe et hus, der er mere 
borgervendt end den museumsbygning, som vi kender i dag. 
Loungeområdet på torvet kan fungere som luksusventesal med adgang til 
trådløst netværk og butikken som indkøbsmulighed for fx gaveideer og særlige 
kvalitetsvarer. 

To nye fokuspunkter er at planlæge aktiviteter i forhold til en døgnrytme i huset 
og i forhold til et årshjul. Døgnrytmen bygger på brugermønstre: for eksempel 
avislæserne om morgenen, uddannelsessøgende om eftermiddagen, deltage-
re i møder og aktiviteter om aftenen. Der planlægges aktiviteter, markedsfø-
ring, bemanding efter behovene på de forskellige tidspunkter. 
Årshjulet bygger på, at der er bestemte årstidsaktiviteter, der gentages eller va-
rieres hvert år, og som er grundstammen i aktivitetsplanen: sommerudstillingen, 
ferielæseklubben, plantebyttedag, halloween, julemarked og juleudstillinger, 
kurser af forskellig art, vinterens foredragsrække og læsecirkler. 

.........Alt i alt: et hus som vokser og lever i relation til sine brugere. 
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ABM-hus i Maribo - økonomisk overslag

kr. excl. moms

Stueplan

Fjernelse af kloak, 112 m² 250.000,00

Nybygning, 180 m² 1.800.000,00

Nye vinduer hele eks. bygning, 32 stk 700.000,00

Elevator 800.000,00

Lift 150.000,00

Toiletter + cafekøkken 320.000,00

Renovering af ovenlys i sal 160.000,00

Trappe i sal 150.000,00

Gulv i sal 150.000,00

Vindfang i sal 40.000,00

Gulve i forhus 250 m² 200.000,00

Ny hovedtrappe alle etager 500.000,00

Malerarbejde 125.000,00

El- og belysning 150.000,00

Lofter 300.000,00

5.795.000,00

Forareal terrasse, glasvæg, rampe m.m. 1.200.000,00

Facaderenovering 400.000,00

Tagrenovering 500.000,00

2.100.000,00

1.sal

Rumændringer 150.000,00

Nye gulve 250.000,00

Malerarbejde 350 m² 100.000,00

Nye toiletter 100.000,00

El- og belysning 100.000,00

Lofter 180.000,00

880.000,00

kr. excl. moms

2.sal

Som 1.sal 880.000,00

Renovering af galleri 200.000,00

1.080.000,00

Tagetage

Arkiv/depot - isolering 700.000,00

Kælder

Arkiv/depot, skimmelsanering 300.000,00

Ventilation

Hele huset 1.800.000,00

Varmeanlæg

Tilpasning hele huset 400.000,00

Alarmering

Brandalarmanlæg hele huset 400.000,00

Sikringszoner - indbrud 150.000,00

Håndværkerudgifter 13.605.000,00

UFO, 10% 1.360.500,00

14.965.500,00

Omkostninger 2.071.000,00

Inventar incl. omkostninger 4.500.000,00

21.536.500,00I alt kr. excl. moms

Overslag er baseret på eksisterende foreliggende tegningsmateriale og 
uden dybdegående byggeteknisk gennemgang af eksisterende forhold.
Priserne er baseret på V&S prisdata 2014
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KOMMUNIKATION
Styregruppen varetager fremadrettet den overordne-
de strategi for kommunikationen omkring projektet fra 
og med indsendelses af nærværende projekt materia-
le. Udsendelses af pressemeddelelser og anden 
kontakt omkring projektet koordineres gennem styre-
gruppens tovholder.

SYNLIG FORMIDLING PÅ STEDET:
Der er et stort behov for at den direkte og borgerrette-
de formidling af stedet skydes i gang meget hurtigt.

Derfor inviteres en af de mest aktive brugergrupper af 
stedet, nemlig Maribo Gymnasie til, gennem deres 
undervisning, at indarbejde et formidlingsprogram til 
stedet. Den gamle iskiosk som ligger lige mellem 
Klosterruinen og Domkirkepladsen mod søen, tages i 
brug som midlertidigt formidlingshus.
Her kan man teste forskellige formidlingsformer og 
behov af. 
Her kan udvikles et krydsfelt mellem den fysiske og 
digitale formidling samt en direkte kontakt med 
brugergrupperne. 
Her kan man teste behovet for en café/ishus eller 
fredagsbar.
Resultaterne evalueres løbende med styregruppen

Formidlingshuset åbnes i projekt- og anlægsperioden 
og der laves en opsamlende evaluering i slutningen af 
anlægsperioden der definerer huset fremtidige rolle i 
projektet.
Museum Lolland Falster er allerede samarbejdspartner 
med gymnasiet og derfor er det også naturligt at de 
er facilitator af inddragelsen af Gymnasiet.

BYGHERRERÅDGIVNING

3 MDR. 3 MDR. 12 MDR.xx MDR.
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Tre eksempler på ABM-samarbejder i Maribo 

Følgende er forslag til tværfaglige samarbejder mellem de tre institutioner Arkiv, Bibliotek og 
Museum. Forslagene er  udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af styregruppemedlem-
mer og medarbejderrepræsentanter. Casene bygger videre på ideoplæg fra medarbejder-
seminar og inddrager tværgående udstillings- og formidlingsscenarier med udgangspunkt 
i fælles temaer. Casene kan ses som oplæg til hvordan udstilling og formidlingsaktiviteter i 
et multihistorisk hus kan bygges op omkring de forskellig faglige kompetencer samlet under 
samme paraply. Casene repræsenterer den mulighed som ABM-samarbejder kan udfolde i et 
maritek i Maribo. 
Arbejdsgruppen har som udgangspunkt opridset en uformel rammeforståelse for udstillings/
formidlingskonceptet i ABM-regi. Den indebærer blandt andet, at der opereres med:
 
• Udstillingstyper: ad hoc-udstillinger, evt. små ”pop-op”udstillinger, der ikke kræver 
 meget volumen i kvadratmeter 
• Maribo som hovedudgangspunktet for casene, men gerne med national/
 global reference 
• Fælles formidlingsplatforme og fælles arrangementskalender 
• Mulighed for at museet kan opbevare enkelte genstande under høj sikkerhed 

Der er en ambition om, at udstillingerne skal være holistiske oplevelser, som ”taler” til sanserne 
- se, høre, lugte og røre (i det omfang det er muligt) og tilbyde fordybning på flere niveauer. 
Det gælder fra teaseren på torvet til fordybelse op gennem huset, i samlinger, litteratur, musik, 
film og arkivmateriale, som evt. kan sættes i spil i en workshop. Samarbejdsmæssigt er det ikke 
nødvendigvis alle tre parter der bidrager til hvert enkelt emne, men man ”hopper på”dér, 
hvor det er relevant. Derudover skal Historisk Atlas foldes ud, og det vil være oplagt med en 
fælles profil på de sociale medier. 

CASE 1: Formidlende udstilling over Maribos historie 

Udstillingstema: Kulturlandskabet – ”Beliggenhed, beliggenhed” 
Arkivet kan bidrage med kortmateriale og fotos. Museet kan bidrage med genstande, der 
såvel skaber blikfang, som åbner op mod byen Maribo og mod det lollandske landskab 
uden for murene mellem Maribosøerne og Smålandshavet. Der er mange temamuligheder 
at tage fat i, fx stenalderen med den fantastiske flint, middelalderen eller teglalderen med 
kloster, købstad og relationerne ud til verden, eller den nyeste historie med udgangspunkt i 
byen uden for dørene, stiftsbyen med stiftsbibliotek, et trafikalt knudepunkt og meget mere. 
LollandBibliotekerne kan byde ind med materiale om perioderne, omhandlende bl.a. land-
skabet, befolkningen og deres levevis. Det kunne være ”Maribo Historie”, ”Livet på øerne/
smålandsøerne og Nakskov fjord”, ”Den polske indvandring til Lolland Falster” med erindrin-
ger fortalt af lokale samt immigranter. Bibliotekstilbuddet i form af uddybende fag-og skøn-
litteratur kan bidrage med en ekstra oplevelses/indlevelses-dimension og kan gøre emnet 
mere nærværende. Man kan målrette formidlingen mod såvel børn/ unge som voksne med 
dokumentarfilm og spillefilm samt tidstypisk musik og artikler fra lokalaviser, afhængig af tids-
perioden (fx Lollandsposten tilbage fra 1865). 

Udstillingstema: Tro og religionshistorie 
Arkivets samling med fotos fra den katolske kirke, den katolske skole, den polske forening, 
ligesom fotos fra domkirken, klosterruinen og Maribo missionshus kan bringes i spil. Det samme 
kan diverse arkivalier og udklip. Museet kan bidrage med en enestående samling af middel-
alderlige krucifikser, men også andet unikt kirkeinventar. Religionshistorisk kan den spænden-
de nordiske tro, kendt fra mytologierne indsættes i historisk perspektiv med en thorshammer 
med indristede runer (Jeg er en hammer), ligesom en eksklusiv samling af dåbstøj kan åbne 
op for opmærksomheden hos nye brugere. LollandBibliotekerne kan bidrage med faglitte-
ratur om fx kirkekunst, kors og krucifikser, Maribo Domkirke og Maribo kirkegård, Maribo som 
stiftsby og mødested samt med historiske romaner og musik fra forskellige tidsaldre. 

Udstillingstema: Byens liv - Erhverv og industri 
Her har Arkivets fotos og udklip, fx om Maskinfabrikken Vulcan, der bl.a. byggede lokomotiver 
og togvogne, igen en stærkt formidlende rolle i udstillingssammenhæng. 
To af vognene kører i dag på Museumsbanen, og man vil derfor kunne arbejde med genken-
delighed og identifikation. Arkivet har også meget materiale om frøfirmaet C. A. Qvade, der 
var en af årsagerne til anlæggelsen af en jernbane til Bandholm, så varerne kunne udskibes. 
Man vil kunne søge efter fotos og arkivalier om andre markante virksomheder i Maribo og 
omegn, f.eks. Olsen Både, Softline og Sukkerfabrikken. Museet har genstande, arkivalier og 
indsamlet viden om rigtig mange af virksomhederne, der i sig selv rummer adskillige spæn-
dende historier, både fra Lolland og med udkig til resten af verden. 
Umiddelbart er der mulighed for både at få smagsprøver i små pop-up udstillinger på Torvet 
i stueetagen og til langt større fordybende udstillinger på de andre etager. LollandBibliote-
kerne har en lokalsamling med materiale omkring bl.a. Museumsbanen Maribo-Bandholm, 
sukkerfabrikken og de lokale bankers tilblivelse etc. og tilbyder ligesom arkivet adgang til 
lokalaviserne. 
En sådan udstilling opbygget over små fælles temaer vil kunne varieres i det uendelige. De 
ovenfor nævnte eksempler er bare tre ud af en lang række muligheder. Ligesom co-creation 
strategier, hvor brugerne selv er medskabere af udstillingerne, er oplagt med den platform, 
som et ABM-samarbejde ville kunne få i projektet.
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CASE 2: Tilgængeliggørelse af samlingerne – Fælles digital platform 

Case-gruppen har arbejdet med en tanke om at relevante databaser samles og for-
midles på et fælles website, hvor borgerne selv er aktive i søgen efter de informatio-
ner, som giver mening for dem. Arkivet kan her bidrage med udtræk af registreringer 
fra Arkibas. Museet kan bidrage med udtræk af registreringer i Fund og fortidsminder, 
Museernes Udgravnings Data, Fredede og Bevaringsværdige Bygninger samt gen-
standsregistreringer i museernes database Regin. Bibliotekets database er allerede 
tilgængelig, så borgere kan søge i materialebestanden på lollandbib.dk 

Formidlingssitet Historisk Atlas bør have øget fokus fra alle tre institutioner, og der kun-
ne reklameres for, at man kan lave sin egen byvandring via historierne på atlasset. 

ABM-samarbejdet indtænker sociale medier som facebook, instagram, twitter, pinte-
rest og apps. Arkivet bidrager med relevante oplysninger. Museet arbejder i forvejen 
med f.eks. QR koder ude i landskabet og LollandBibliotekerne er på Facebook med 
sine arrangementer, inspiration til læsning samt links til fx litteratursiden.dk. Alt sam-
men noget som kan udbygges og formidles på en større flade. 

CASE 3: Medskabende interaktion med brugerne i ”Mit Maribo” 

ABM-husets mange faciliteter som værksteder, workshops, digitale platforme 
osv. bør stilles til rådighed for brugerne, der selv er medskabende ved fx at 
indsende selfies, fotos og video i relation til forskellige temaer, et tema kunne 
fx være ”Mit Maribo”. 

Arkivet har mulighed for at afholde workshops om slægtsforskning og om at 
skrive sin egen slægtsbog. Man kan oprette et midlertidigt erindringsværksted, 
hvor slutresultatet formidles i huset og på de digitale platforme. Museet kan 
bidrage med dubletter af museumsgenstande i projekt om erindringskasser til 
demente. ABM-huset vil, som en del opbygningen omkring aktive og medind-
dragende brugerrelationer kunne stille plads til rådighed for brugernes egne 
udstillinger, som det kendes fra Stiftsmuseets: Samlerens rum. 

Et samarbejde mellem Arkivet, Maribo Miniby og Bevaringsforeningen omkring 
Maribos DNA kan udfolde både faglige og kreative tanker omkring spørgsmå-
let ”Hvad gør Maribo til noget specielt, og hvordan bevarer vi byens bygnin-
ger bedst muligt?” Museet har i forvejen en bygningskulturel rådgivningstjene-
ste og samarbejder med Bevaringsforeningen om flere emner indenfor dette. 
På den måde bygges bro mellem håndværk og historie, praksis og læring. 
LollandBibliotekerne har allerede erfaring med brug af frivillige og interaktion 
med borgerne i form af it- caféer og lektiehjælp med læring som fællesnæv-
ner. Biblioteket vil derfor kunne bidrage med at sætte viden i spil i workshop-
aktiviteter og i makerspace-sammenhæng. Et eksempel på en fælles work-
shop kan være en skoleklasse, der har en bestemt historisk periode som tema. 
Huset kan opstille en kulisse med tidstypiske bygninger-/gademiljøer, arkivet 
har billedmaterialet, LollandBibliotekerne har materiale i form af tekst, lyd og 
film, og museet har udstillingsgenstande og dubletter, som eleverne selv kan 
”grave” ud som en form af arkæologisk praksis. 

Refleksion 
Ved at vælge eksterne samarbejdspartnere i form af frivillige ”nørder”, virk-
somheder, (erhvervs/produktions)skoler, kan workshops og makerspaces 
have mange udformninger. Fælles for dem er, at de understøtter emner som 
kreativitet, læring og innovation, samt at brugerne er medskabende. Der er 
eksempler på såkaldte Fab-labs, hvor biblioteker har indgået eksperimente-
rende partnerskaber med virksomheder og erhvervsskoler, og hvor brugerne 
under ledelse af fagprofessionelle arbejder seriøst med produktudvikling eller 
løsning af business cases. Er man seriøs omkring Fab-labs, så kan virksomheder 
og erhvervsmesser blive både samarbejdspartnere og sponsorer. Der findes 
en række krav og rammer for at starte et Fab-lab, som ABM-samarbejdet vil 
kunne arbejde videre med. 
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