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Pressemeddelelse Middelaldercentret 

 

Middelaldercentret slår portene op til sæson “1412” 

”Søndag den 1. maj åbner Middelaldercentret endelig igen. I år byder vi indenfor til året 1412. Vi har 
arbejdet hårdt på at få klargjort Middelaldercentret til sæsonen, så vi kan tilbyde en fantastisk 
oplevelse til vores gæster. Vi glæder os til at åbne igen – Middelalderkøbstaden Sundkøbing er 
smukkest, når der er liv og glade gæster” siger museumsinspektør Thit Birk Petersen. 

”Der er hen over vinteren sket mange nye ting på og omkring Middelaldercentret; vi har fået to nye 
hjemmesider. Den ene er www.middelaldercentret.dk, hvor vi byder alle vores gæster velkommen, 
og hvor alle informationer og oplysninger for et vellykket besøg kan findes, og hvor det er muligt at 
købe billet online, så man slipper for at stå i kø ved ankomst.  Men vi har også oprettet 
www.middelalderakademiet.dk, hvor man kan dykke dybere ned i historien. Samtidig har vi fået nyt 
logo, som repræsenterer, at Middelaldercentret er på vej ind i en ny epoke. Det nye image vil være 
synligt fra man kører ned mod Middelaldercentret, da alle skilte er fornyet. Det skulle gerne give en 
bedre oplevelse for gæsterne, og vi har arbejdet meget på at gøre publikumsoplevelsen så 
indbydende og let som muligt” fortæller markedsføringsansvarlig Jorge Lar. 

”Som noget nyt i år tilbyder vi også et sæsonkort til de gæster, der ønsker at komme flere gange i 
løbet af sæsonen. Sæsonkortet giver fri adgang til Middelaldercentret og 10% rabat i cafeen. Vi har 
ligeledes ansat en kok med speciale i historisk mad, samt en bestyrer af vores restaurant Den 
Gyldne Svane. Der loves herlig middelaldermad” siger direktøren Roeland Paardekooper.  

 



 

 

Kulturpas – gratis adgang for alle børn bosat i Guldborgsund kommune 

Bor I i Guldborgsund kommune og har børn? Så har vi et super tilbud til jer. Fra 3.-23 maj giver 
Guldborgsund kommune gratis adgang for alle børn (0-18 år) bosat i Guldborgsund kommune til en 
dag på Middelaldercentret. Der er ligeledes gratis adgang for 1-2 voksne pr. barn/søskendeflok. 

Direktøren Roeland Paardekooper tilføjer "det er altid en sjov og god oplevelse at være på 
Middelaldercentret. Men Middelaldercentret ønsker også at bidrage til, at børn og unge bliver klædt 
på til at forstå og navigere i den verden, vi befinder os i her og nu. Middelaldercentrets vision er, at 
børn og unge får et indblik i  Middelalderens fascinerende viden, teknologi, lege, fællesskaber osv. 
på en måde, der er relevant og vedkommende for børn og unge i dag. Vi håber derfor, at besøget 
hos os giver anledning til mange gode og fælles oplevelser og samtaler i familierne.”  

Alt om Kulturpas findes under https://www.guldborgsund.dk/kulturpas.  

Vi glæder os til at sige ”Guds fred og velkommen til Sundkøbing anno 1412” til en masse glade 
gæster. 
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