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Danmark får ny kulturattraktion på Vestvolden
Søndag den 5. juni står revitaliseringen af Vestvolden i Hvidovre klar til at blive
indtaget – ikke med forsvarets soldater, men nysgerrige børn, unge og ældre i
interaktion med en vigtig del af Danmarks kulturarv på Københavns Befæstning.
Publikum kan spille det nye mobilspil Forsvundet i tiden og opleve Vestvoldens
historie via deres mobil, gå på skattejagt eller blot nyde Vestvoldens smukke
natur. Danmark har fået en ny og anderledes kulturattraktion.
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600 meter på Vestvolden i Hvidovre har fået nyt liv, og giver de besøgende et indblik i
Vestvoldens imponerende historie gennem et nyt skilteprogram samt et unikt digitalt
formidlingsprojekt. Besøgende i besiddelse af en iPhone – og med tiden også en Android smartphone – kan gratis hente en nyudviklet mobilapplikation. Et mobilspil, der handler om at befri drengen Mathias, der er blevet fanget i fortiden på Vestvolden. Spillet
udfordrer de besøgende gennem en række opgaver, samtidig med at de får indblik i
Vestvoldens spændende historie. Har man ikke en Iphone, kan man gå på skattejagt og
løse gåder, eller blot nyde den smukke natur som Vestvolden er omgivet af.

(QR koden til download af mobilapplikationen)
Lanceringen af Vestvolden i Hvidovre er den anden milepæl i revitaliseringen af Københavns nyere Befæstning. Revitaliseringen blev skudt i gang sidste sommer, med genåbningen af søfortet Trekroner, der i år åbner for anden sæson med dets nye oplevelsescenter. Partnerskabet Københavns Befæstning samarbejder med otte kommuner om
udvikling af flere lokale projekter i Befæstningsringen.
I efteråret 2011 asfalteres og belyses voldgaden på Vestvolden i Hvidovre – og i 2012
følger åbningen af to nye oplevelsecentre i Ejbybunkeren på Vestvolden i Rødovre og i
Garderhøjfortet i Gentofte – begge med masser af nye oplevelser.
Vestvolden byder velkommen søndag den 5. juni 2011
Søndag den 5. juni 2011 står de nye oplevelser på Vestvolden klar. Der holdes derfor
en lancering for at gøre opmærksom på disse nye initiativer og tilbud. Lanceringen foregår fra kl. 10.00-15.00, hvor der vil være aktiviteter for børn, familier og andre interesserede. Indgang for enden Avedøre Tværvej. Læs mere om dagen her.

Kort om Københavns nyere Befæstning
Københavns nyere Befæstning blev opført efter nederlaget til tyskerne i 1864 for at beskytte hovedstaden. Under 1. Verdenskrig var dens besætning på ca. 50.000 mand.
Københavns nyere Befæstning blev nedlagt som forsvarsværk efter 1. Verdenskrig, da
teknologien løb fra anlæggene. Enkelte anlæg har dog været i brug indtil for få år siden,
bl.a. Ejbybukeren på Vestvolden som Forsvarets Efterretningstjeneste rømmede i 2004.
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Partnerskabet bag projektet
Det er et partnerskab bestående af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen,
der har taget initiativ til at revitalisere Københavns nyere Befæstning. Der er afsat 175
millioner til at istandsætte bygninger og til at gøre befæstningen tilgængelig for offentligheden. Herudover har Partnerskabet også afsat midler til etablering af skoletjeneste,
sundhedsaktiviteter, formidling og indsamling af historisk viden.
Flere oplysninger
Presseansvarlig June-Catherina Starling, Bysted A/S: jcs@bysted.dk
eller +45 26 23 32 44.
Vedlagt:
Faktaark med citater fra Partnerskabet bag Københavns Befæstning
Faktaark med information om mobilapplikationen til Københavns Befæstning
Program til familiesjov den 5. juni
Screendumps fra Københavns Befæstnings mobilapplikation kan hentes her:

http://www.befaestningen.dk/Menu/Billedbank/Mobilapplikation
Fotos i 300 dpi: www.befaestningen.dk/fotos
www.befaestningen.dk

NB. Faktaark med citater fra de lokale samarbejdspartnere i Hvidovre kan rekvireres
efter den 30. maj.
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