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Udforsk Holbæk by! 

Inspirationsmateriale om Holbæk by målrettet lærere i forbindelse med et besøg på Holbæk 

Museum. De foreslåede steder kan besøges FØR eller EFTER besøget på museet. Stederne er 

her kort introduceret efterfulgt af forslag til elevaktiviteter.  

 

Velkommen til byen med en spændende historie og et fantastisk havnemiljø 

Holbæk blev grundlagt af Valdemar sejr i begyndelsen af 1200-tallet. Senere blev byen 

købstad og husede både et kloster og Holbæk Slot. I Holbæk kan du blandt andet opleve den 

charmerende havn, hvor færgen går til Orø.  

Elevaktivitet: Din by 

• Hvilken by kommer du fra?  

• Kan du fortælle en historie fra din by? (Hvem har boet der? Ligger der også en havn i din 

by?)  

• Er du glad for at bo der? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
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Et gammelt arbejderkvarter i provinsen  

(Fuglsvej, Chr. Hansensvej, Labæk, Seidelinvej. Ca. 10-15 min. gang fra museet) 

Arbejderkvarteret ved Østre Skole i 

Holbæk står som et autentisk miljø 

fra perioden 1887 til 1910. Det var i 

det tidsrum, at husene blev bygget.  

Arbejderboligerne blev opført af 

jernstøber Frandsen og købmand 

Chr. Hansen. Det var ikke 

usædvanligt, at fabriksejerne 

byggede boliger til de arbejdere, 

som de havde ansat.  

På Holbæk Museum kan du gå på 

opdagelse i arbejderboligen fra 

omkring 1940. Lejligheden tilhørte 

Alfred og Johanne Jakobsen. Familien 

boede i to et halvt værelse med 11 børn. Se hvordan de boede og få en fornemmelse af, 

hvordan husene ved Østre Skole kunne være indrettet. 

 

Elevaktivitet: 

- Gå ned til området ved Østre Skole. Beskriv for en klassekammerat, hvad du ser.  

- Hvordan ser husene og gaden eksempelvis ud? Er de store eller små? Hvilken farve har de? 

- Er der nogle moderne ting i gadebilledet. Hvis ja, hvad? 

- Hvordan ser det ud, hvor du bor, sammenlignet med husene ved Østre Skole? 

- Hvor stort er det hus, som du bor i? Har du dit eget værelse? 

Læs mere om arbejderne i Holbæk og hvor de boede:  

 

http://planer.holbaek.dk/download/oevrige_planer/Kulturmiljoer/oestre_skole_og_arbejder

kvarteret.pdf  

http://www.vestmuseum.dk/Default.aspx?ID=274&Action=1&NewsId=163&M=NewsV2&PI

D=490  

 

Sortebrødreklostret  

(Kirkestræde 1A, lige over for museet) 

Over for Holbæk Museum ligger Sct. Nicolai Kirke. Den er bygget i 1872. Bag ved kirken finder 

man resterne af Sortebrødreklostret fra middelalderen. Munkene kom til Holbæk i 1200-

tallet. Klostret blev revet ned igen ved reformationen mange år senere. Det lykkedes nogle 

borgere at bevare vestfløjen og en lille del af østfløjen. Fløjene står der stadig, og er det eneste 

byggeri tilbage i Holbæk fra middelalderen.  

Vimmelskaftet i Holbæk (1986) 

http://planer.holbaek.dk/download/oevrige_planer/Kulturmiljoer/oestre_skole_og_arbejderkvarteret.pdf
http://planer.holbaek.dk/download/oevrige_planer/Kulturmiljoer/oestre_skole_og_arbejderkvarteret.pdf
http://www.vestmuseum.dk/Default.aspx?ID=274&Action=1&NewsId=163&M=NewsV2&PID=490
http://www.vestmuseum.dk/Default.aspx?ID=274&Action=1&NewsId=163&M=NewsV2&PID=490


3 
 

 

Elevaktivitet: 

-  Hvornår er den ældste kirke fra i den by, hvor du kommer fra? 

-  Hvordan tror du, at fremtidens kirker vil se ud? 

 

Anna Møller – et prægtigt skib 

(Holbæk havn ca. 10-15 min gang fra museet) 

Holbæk Havn har gennem tiden været vigtig for 

byens handel med andre dele af verdenen. I dag 

kan du se skibet Anna Møller, der blev søsat i 

1906. Måske møder du nogen, der er ved at 

reparere hende? 

Først sejlede hun med tømmer og blev brugt til 

udlægning af kabler for Post og Telegrafvæsenet.  

Senere sejlede Anna Møller med briketter, kul, 

stensalt og cement. I 1938 solgte skipperen 

Martin Sørensen hende, hvorefter hun blev 

ombygget mange gange.  

 

Elevaktivitet: 

- Hvilken betydning havde havne før i tiden? 

- Hvordan transporterer man varer i dag? 

- Hvilken betydning, mener du, at havne har i dag? 

Her kan du læse mere om Anna Møller: 

http://natmus.dk/museerne/skibene/anna-moeller/ 

http://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/kultur/2015/galeasen-anna-moeller/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skibet Anna Møller hæves d. 11. december 2015 

http://natmus.dk/museerne/skibene/anna-moeller/
http://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/kultur/2015/galeasen-anna-moeller/

