start

Find kodeordet og vind
en tur på Vestvolden med
Skoletjenesten og din klasse.

på Ve st volde n
F or svun det
H e j ! Vil d u hjæ lp e mig ?
Jeg er vild med historie og ved en masse om
Vestvolden. Jeg har hørt, at der er en dreng,
der hedder Mathias, der er forsvundet herude.
Han har sendt billederne og gåderne du ser på bagsiden.
Billederne ser gamle ud. Hvis du følger sporene og løser
gåderne, kan du hjælpe mig med at finde ud af, hvor han
er forsvundet hen.

Et partnerskab bestående af Realdania,
Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen
har taget initiativ til at revitalisere
Københavns nyere Befæstning.
Befæstningen skal formidle befæstningen
som en samlet attraktion og skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser.
Skattekortet er udviklet af Skoletjenesten
Københavns Befæstning. Tag din skole med
på Befæstningen og prøv et af de mange
undervisningstilbud.
www.befaestningen.dk/skoletjenesten

Hvad skete der
bag døren?

Hvad skete der
i betonhuset?

S: Når kongen kom på besøg

N: Det er et bombesikkert rum.

boede han her.
Q: Her vaskede soldaterne
deres uniformer.
R: Det er et ammunitionsrum.
Her lå krudtet tørt.

Her sad soldaterne på vagt
og kunne sigte efter fjenden.
O: Det var en børnehave
til soldaterbørn.
P: Her holdt soldaterne farlige
dyr spærret inde.

find det hemmelige
rør – hvad blev
det brugt til?

Hvad foregik her?

Z: Det er et rør til regnvand.
X: Det er en underjordisk

G: Her boede en stor løve.
H: Her sad en mand og skrev bøger.
F: Det er en rekylgeværkaponiere.

rutsjebane for fattige børn.
T: Røret er en krybegang
til soldaterne. Så kunne
de komme over volden,
uden at blive set af fjenden.

Her sad soldater og holdt øje
med dæmningen på den anden
side af voldgraven.

Skriv bogstaverne
du har samlet her!

Forhåbentlig viser de hvor Mathias
er forsvundet hen.

hvad blev
den mystiske bro
brugt til?

o

A: Her kunne soldaterne
E:
B:

bade, når de kedede sig.
Hvis fjenden kom,
lukkede soldaterne lågen.
Ingen kunne kravle over
broens pigge.
Den bremsede færger
i at sejle for hurtigt
i voldgraven.

find rummet. Psst! i dag er det tomt!
I:

 er stod en dynamo. Den gav strøm til lamper.
H
Så kunne soldaterne se, når det var mørkt.
J: Her lå soldaternes slik og kager.
K: Her boede en lille nisse.

d

Når du kommer hjem kan du skrive ordet
ind på www.befaestningen.dk/vestvolden.  
Så er du med i konkurrencen om en tur på
Vestvolden med dine klassekammerater.
Du kan også prøve at befri Mathias med
din smartphone (iPhone eller Android).
Bare send en sms med KBHB til 1919
eller scan koden:

