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Blinfo på din mobil 

Er du interesseret i Fredensborgs historie, 

kan du med app’en Blinfo dykke ned i de 

fortællinger, som gemmer sig bag de 

smukke messingplader på ruterne. Med 

Blinfo app på din mobil, kan du få læst  

historierne op, når du nærmer dig en 

messingplade. Du kan gå på opdagelse 

som du vil. Blinfo er en app, der formidler 

information om omgivelserne og er for 

alle. 

 dig, som er blind eller svagtseende, 

 dig, som har vanskeligt ved at læse 

visuel information (fx er ordblind) 

 og dig, som blot vil have en guide ved 

hånden 

Blinfo på OPLEVELSESRUTERNE er et samarbejde mellem  

Blindecenter Bredegaard og Fredensborg Kommune. 

 

Læs mere om oplevelsesruterne i projektet  

FREDENSBORG—Den Grønne Slotsby på 

 www.fredensborg.dk/slotsby  

Download Blinfo gratis i  

App Store og Google Play 



KORTOVERSIGT 
 
1 Et hus til kongens fasanjærger  

2 En blomsterhave til dronningen  

3 Kongen som Europas svigerfar 

4 Et navn til børnenes bolcher  

5 Kan du finde kongens dyr?  

6 Byen som kejserligt gemmested  

7 Fredensborg er fredens borg  

8 Et Weertshus til kongens gæster  

9 En brudevals til Danmark  

10 En benzintank for heste  

11 Dalen deler og samler byen  

12 Kongens låsesmed på overdrevet  

13 Zacharia gav byen strøm  

14 323 vandhaner og kongeligt skyl  

15 Byens arrest, domhus og fængsel  

16 Velkommen til slotbyens ruter  

17 Kirkeledshuset er det ældste  

18 Den kongelige jagtgård Østrup  

19 Kongens dyr i kamp  

20 Velkommen til slotbyens ruter  

21 Et hus til kongens chalup  

22 Sørupperne har flest vaskerier  

23 Landskabet tiltrækker kunstnere  

24 Utzon bygger nyt i slotsbyen 

25 Marken blev krofatters pension  

Blinfo på OPLEVELSESRUTERNE 

Hør historierne i den rækkefølge du har lyst 

til og tag på eventyr i Fredensborg.  

Blinfo ved messingplader med historier 

på ruterne 

Messingplader uden historier og Blinfo  
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