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Om Københavns Befæstning mobilapplikation
Med mobilapplikationen Københavns Befæstning kan børn i alderen 8-14 – og
andre legeglade i alle aldre – gå på opdagelse på Københavns Befæstning
med en iPhone eller en iPod Touch. De kan prøve mobilspillet FORSVUNDET I
TIDEN eller bruge mobilen som digital kikkert til at opdage skjulte spor på Befæstningen.
Forsvundet i tiden
Tag til søfortet Trekroner eller på Vestvolden i Hvidovre og oplev børnene som
sande mobil-helte. Der er nemlig sket noget mystisk på Københavns Befæstning. En dreng og pige er forsvundet i tiden, og det er børnenes – og deres
forældres – opgave at hjælpe dem tilbage til nutiden. For at klare missionen
skal de både løse spørgsmål, løbe på tid, fange breve i luften, hælde benzin på
en gammel dynamo og affyre en stor kanon.
Spillet kræver at man befinder sig indenfor 500 meter af startpunktet på enten
Vestvolden i Hvidovre for enden af Avedøre Tværvej eller på søfortet Trekroner
ved Langelinie.
Opdag Befæstningen
Med den digitale kikkert kan børn og forældre få overblik over hele Befæstningsringen og opdage skjulte historiske spor på flere af anlæggene. Mobilapplikationen indeholder også åbningstider og adresser, historiske fakta, billeder
og video – og det er let at finde vej via Google Maps.
Hent applikationen fra 30. maj
Applikationen lanceres til Vestvolden 30. maj 2011. Den virker på iPhone
3GS/4, på Android smartphones og på iPod Touch med iOS 4. Den kræver
dataabonnement samt GPS for at fungere.
Scan koden eller send en sms med teksten ”KBHB” til 1919

Fra medio juni 2011 virker applikationen også til Trekroner.
Yderligere information om Befæstningen og mobilapplikationen, se:
www.befaestningen.dk/forsvundet
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Hvad er Københavns Befæstning?
Københavns Befæstning består af en række forter, batterier og volde, som ligger en beskyttende ring om hovedstaden. Hovedparten af Befæstningen blev
opført mellem 1885 og 1894, som en reaktion på nederlaget til tyskerne i 1864.
Krigsteknologien overhalede imidlertid Befæstningen, og den nedlagdes som
forsvarsværk efter 1. Verdenskrig. Enkelte anlæg har dog været i brug indtil for
få år siden, herunder Ejbybunkeren på Vestvolden, som Forsvarets Efterretningstjeneste først rømmede i 2004. Se også www.befaestningen.dk
Flere oplysninger
Presseansvarlig June-Catherina Starling, jcs@bysted.dk, +45 26 23 32 44.
www.befaestningen.dk
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