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OM STEDET & HISTORIEN

Grandfeldts Gård
Introduktion til projektet
Omdannelsen af Grandfeldts Gård til et nuanceret og moderne sted tager afsæt i en genfortolkning af et bevaringsværdigt og kulturarvsmæssigt vigtigt bygningsanlæg og byrum i hjertet af Maribo by. Ønsket er at omdanne
den uudnyttede og stærkt forfaldne købmandsgård til boliger og omdanne Lilletorv som et tydeligt og styrket
byrum, og dermed genindskrive et vigtigt sted i byen, som et levende sted der formidler historien og bidrager til
at skabe attraktive boliger centralt i den historiske bykerne.
STEDETS KARAKTER OG VÆRDI
Grandfeldts Gård og Lilletorv repræsenterer en værdifuld og helt central rolle for Maribo by. Grandfeldts Gård er
den eneste tilbageværende købmandsgård beliggende ved den tidligst kendte bystruktur – Skimminge torv – der
i dag kendes som Lille torv.
Købmandsgården er beliggende på en stor skrånende grund mod Søndersø. Mod gaden er facaderne 1- 1 1/2
plan med en port mod den karakterfulde gårdsplads brolagt med pigsten og med en markant diagonal stigning i
selve gårdrummet. Bygningsmassen omkranser gårdrummet med fire længer. Mod haven og søen er bygningsvoluminer opført som bindingsværk med gulpudsede tavl og røde tegltage. Som markant nabo mod vest ligger
det store gamle Vulcan pakhus med gavlen vendt mod søen. Det rolige haveanlæg er karakteriseret med åben
græsflade med store markante solitære træer.
TILGANG TIL STEDET
Omdannelsen af Grandfeldts Gård tager udgangspunkt i den eksisterende bysningsstruktur, der fastholdes.
Det forudsættes at man bygger nyt i en moderne fortolkning, der meget nøje tager stedets kulturelle og rumlige
nuværende kvaliteter alvorligt. Mod gaden fastholdes en sammenhængende 1- 1 ½ etages bygningskrop med en
portåbning i hver ende, der tillader gennemgang til gårdrummet og de bagvedliggende bygninger og samtidig
giver adgang til søen. Gårdanlægget mod Lilletorv fastholder sin struktur og bygningsvolumen med ens byggematerialer og arkitektur dvs. røde tegltage, pudsede mur, sokkel og sorte træporte mv. Boligerne mod Lilletorv
bibeholder adgang med trapper fra gadesiden og vil have niveaufri adgang fra gården.

ned, blikket hæves, og man får tid til at lægge mærke til det historiske byrum med den mægtige Domkirkes langside tårnende sig op for enden af Klosterstræde.
Det er fortsat vigtigt, at der på bypladsen skal kunne rummes hverdagsaktiviteter, ophold, gennemgang, 3-4
p-pladser (evt. med tidsbegrænsning) men også mulighed for at byrummet fungerer godt i forhold til fx Jazzfestivalen etc.
Mod søen forslår vi, at man udnytter den faldene grund til at genfortolke de gamle bindingsværkshuse som rolige
2 til 3- 3 ½ bygningsvoluminer, opført som træhuse med indeliggende altaner og kviste – så bygningskroppen
får direkte referencer til de gamle pakhuslignende strukturer, som de eksisterende huse har i dag, og direkte til
det store nabopakhus Vulcan. Set fra søen og fra Domkirken vil de nye bygningsvoluminer sammen med de store
solitære eksisterende træer danne en præcis og rolig ,let aflæselig reference til sin historiske kontekst.
I gårdrummet skal der arbejdes med at fastholde den unikke stemning med den diagonalt stigende gårdsplads,
brolagt med pigsten og samtidig give et enkel og moderne kig på kantzonerne langs boligerne.
Udtryksmæssigt vil de store træhuse repræsentere en lethed og mere ”midlertidig karakter” end de tunge gamle
tunge bindingsværk bygninger. Nøgleordet i bearbejdningen af facader og udtryk er ” flygtighed” – et udsagn
som peger på en fin detaljering og ”ornamentering” af facader og som arbejder konsekvent med skala i forhold til
krop og sted.

Rådgiverteamet mener, det er vigtigt at fastholde den lave bygningshøjde lige præcis på dette sted i byen, hvor
hovedgaden Vestergade svinger skarpt hen mod torvet og danner et Y-kryds som leder op til Domkirken. Vestergade er frem mod Lilletorv på begge sider karakteriseret med høje 3- etages bygninger. På det nordvendte Lille
torv har det store byrumsmæssige kvaliteter, at byrummet åbner sig op og lader solen komme ned i gaderummet
og på pladsdannelsen der. Samtidig peges der også på, at man ved en grundig bearbejdning af Lilletorvs belægningsarealer, at man skabe fornemmelse af en tydelig pladsdannelse, en pause i vejens forløb, hvor farten sættes

Princip / opstalt set fra søen
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Eksempel på historisk formidling.
Skiltet er en del af “På sporet af Maribo”, som er en skilteserie placeret
forskellige steder i byen.
Historien herunder fortæller om Lilletorv, som en af de tidligste kendte
bystrukturer med stor handelsmæssig vigtighed for Maribo.

Grandfeldts Gård/
Lilletorv
LILLETORV – MARIBOS FORGÆNGER
Forgængeren til Maribo – landsbyen Skimminge – opstod på
vadestedet mellem Nørresø og Søndersø. Landsbyens gårde og
huse lå omkring Vestergade og Lilletorv, der udgjorde landsbyens
hjerte.
Fra Skimminge til Maribo
Med klosterets etablering blev Skimminge efterhånden fortrængt
af den nye købstad, som klosteret fik tilladelse til at anlægge – fra
1418 under navnet Maribo. Frem til bybranden i 1596 eksisterede
endnu resterne af Skimminge i form af landsbyens kirke, der lå bag
det nuværende Vestergade 4. Efter kirkens brand blev klosterkirken
byens sognekirke, og de sidste spor af landsbyen forsvandt.
Skimminge Torv
her markeret på
martikelkort fra
1798

Overnatning og opstaldning
Området omkring Lilletorv var tidligere præget af høj aktivitet. Her
lå blandt andet byens førende hotel – Olsens Hotel i Vestergade
4 – indtil det brændte i 1959. Når oplandets bønder kom til Maribo
for at handle, var et naturligt stop den store købmandsgård – Granfeldts Gård – på Lilletorv, hvor hestene kunne opstaldes, kramboden
frekventeres og en dram nydes i skænkestuen. Tidligere fandtes
flere store købmandsgårde i Maribo.
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LUFTFOTO - EKSISTERENDE FORHOLD

Lilletorv det historiske byrum

Luftfoto
Eksisterende forhold
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Grandfeldts Gård
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Hotel Søpark

Vulkan

Lilletorv det historiske byrum
Grandfeldts Gård
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Den skrånende grund med de store træer
danner baggrund og harmonerer i skala med
Domkirke, Pakhuse og Hotel Søpark

Klosterruinen

Maribo Domkirke
Søndersø

SKRÅFOTO - GRUNDEN I DAG
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Historiske billeder

Klosterstræde

Fra Lilletorv mod Suhrsgade

Fra Lilletorv mod Grandfeldts Gård

Naboejendommen Vulcans Pakhus

Fra Bangs have mod Domkirken og søbredden md Grandfeldts Gård og Vulcans Pakhus til venstre i billedet

Billeder fra idag

Fortidsmindebeskyttelseslinje

Søbeskyttelseslinje
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Eksisterende forhold
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Grandfeldts Gård - opstalt set fra sø
(Fremtidige forhold)

Lade 1
k 25.3

k 27.1
Eksist. store løvtræer
k 22.1

k 21.3

k 13.25

k 12.5

Kantzone
Offentlig sti

Kantzone

Lade 2
Note: Facade ikke indtegnet ift. disponering af bygning

Søbeskyttelseslinje
Juli 2020

Opstalt set fra Maribo Sø

PLAN 1:400
Mix ny og gammel bebyggelsestruktur

Lilletorv
Stemningsbilleder for fornyelse af torveområdet og kantzone ved gadehuse
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Belægninger som indikerer
overgang fra pladsdannelse til
kantzone, tegl som i Klostergade

Grandfeldts Gård
Stemningsbilleder for “Ladebygningerne”
Rolige facader, enkle bygningskroppe, indeliggende terrasser og altaner, forskellige transperanser og strukturer i facader

Grandfeldts Gård
Stemningsbilleder for “Kantzoner” langs den nye boligbeyggelse
Private og semi-private zoner i gårdrummet og mod “haven”/søen i tilknytning til
stuelejligheder i Lade 1

Ny vognport/			
værkstedbygning

Lade 1/ beboelse mod gård				
semiprivat / privat zone
				

mod “haven”				
privat / semiprivat zone

Lade 2 / beboelse

Grandfeldts Gård
Stemningsbilleder for “Kantzoner” langs den nye boligbeyggelse
Semi-private zoner i gårdrummet og mod Lilletorv i tilknytning til stuelejligheder henvendt mod Lilletorv

Klostergade - traditionelle byhuse med trappesten mod gade

Bagtorvet Maribo - traditionelle byhuse med trappesten mod gade
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PLAN 1:400
Princip for lejligheder i nye“ladebygninger”
samt placering i forhold til søbeskyttelseslinje

Principielle snit i Grandfeldts Gård
(Fremtidige forhold)

Installationer samles i fælles udtag og taget
udføres med 45o taghældning
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Note: Koten er baseret på højdekurver fra digitalt grundkort og ikke fysisk opmåling.
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Lilletorv

Eks. gadehus langs Lilletorv / erhverv

eks. længebygninger

eks. længebygning

stiplet linje markerer de nye bygningsvoluminer i forhold til de eksisterende
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Mix af eksisterende og
nye forhold

Perspektiv - set fra oven

Nedrivningsplan

Etape II

Etape I
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