V I S I K R E R VÆ R D I E R

Kong Valdemar
buldrer igen i
Vordingborg
Danmarks Borgcenter i Vordingborg er en del af det
statsanerkendte Museum Sydøstdanmark. Borgcentret er
ét af flere udstillingssteder, som også omfatter Næstved
Museum med Boderne, Helligåndshuset og Køge Museum, der alle
er kulturhistoriske museer. Derudover varetager man driften af en
række mindre kulturhistoriske besøgssteder, herunder Stege
Museum og Museumsgården på Møn.
Ved Borgcentret åbner man i efteråret 2013 et oplevelsesområde i
international særklasse, som omfatter det historiske borgområde
med et nyopført udstillingscenter samt det smukt restaurerede Konnerups Rådhus på Torvet - og i tilknytning hertil, en ny bygning der
rummer forskningsbaseret formidling og administration.
- Borgcentret i Vordingborg bliver virkelig et sted, hvor den
besøgende kan få én på opleveren, fortæller museernes driftschef
Thorbjørn Kolbo. Vi åbner her Europas eneste museum med eget
soundtrack, og det bliver med visuelle oplevelser i verdensklasse,
hvor den besøgende interaktivt kan følge middelalderborgens
historie - med vind i håret og lyden af heftige sværdslag!
Ialt revitaliserer Museum Sydøstdanmark et historisk område på 4
hektar, som fremover vil blive en meget levende del af Vordingborgs
bymidte. Denne proces har naturligvis givet en række udfordringer
omkring sikkerheden. Arealet er stort og der er flere bygninger,
mange besøgende, avanceret teknologi og naturligvis uerstattelige
objekter:
- Vi har med stor fordel benyttet ACTAS’ rådgivning og erfaring
omkring kompleks og integreret sikring siger Carl Henrik Hansen,
som er driftsanvarlig for IT og Teknik. - Sikkerheden hér på centret
er i højsædet, og vi er meget tilfredse med de løsninger, som ACTAS
har projekteret og implementeret her på området og i bygningerne.
Samtidig har vi fået en forenklet, operatørvenlig centralstyring, der
også rummer andre funktionsmuligheder, som fx billetering.
Det smukke Konnerups Rådhus med
det nye formidlingscenter er klar
til at modtage nysgerrige elever
og andre gæster.

Afdelingschef Michael Petersen (tv) fra ACTAS drøfter design og løsninger med håndværkerne og driftschef
Thorbjørn Kolbo (længst th) fra Museum Sydøstdanmark.

Vordingborgs berømte Gåsetårn og de
omkringliggende borgmure er en
vigtig del af det revitaliserede museumsområde, som dækker 4 hektar.

