
Skoletjenesten 
Museerne i Fredericia 

 

Du skal lære: 

 hvad historiske spor kan være. 

 at finde historiske spor i 

området, hvor du bor.   

 at bruge historiske spor til at 

fortælle om fortiden.  

 at bruge programmer i 

skoletube til at fortælle om 

fortiden. 

 

 

Historiedetektiv for 

en dag 
 

Fortiden findes ikke mere. Alligevel kan 

man se den over det hele, hvis man går 

en tur gennem byen. Man skal bare 

vide, hvad man skal kigge efter. 

Bygninger, mindesmærker eller navne 

på huse og veje er alt sammen spor 

fra fortiden.  

Som detektiver, der leder efter spor 

for at opklare mysterier, skal du lære at 

finde spor, der viser, at byen engang så 

anderledes ud.   

 

 

 

 

I de fleste byer har der engang været både købmænd, slagtere, bagere og andre små 

butikker. Det har også været almindeligt, at fabrikker lå inde i byen. Mange af disse 

butikker og fabrikker er senere blevet lukket, og bygningerne bruges nu til noget andet – 

for eksempel til at bo i (som boliger). 

 

Hvis man ser godt efter, kan man godt se, at en bygning engang har været brugt til butik. 

På boliger kan man for eksempel kigge efter disse historiske spor: 

 

 Store vinduer. 

 

 Store vinduer, der er muret til eller gjort mindre. 

 

 Døre, der er muret til eller lavet om til vinduer. 

 

 Trappetrin, der ikke fører nogen steder hen. 

 

 Skrå hjørner ud mod gaden.   

 

 Gamle skilte og reklamer eller rester af dem. 
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Det første billede viser en købmandsbutik i 1970erne. På det andet kan du se den samme 

bygning i dag. 

Hvad bliver bygningen brugt til i dag? 

Hvor kan du se spor efter købmanden? 
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Man kan også lede efter andet end gamle butikker. Der findes mange andre historiske 

spor, der viser, at noget har ændret sig. Det kan fx være  

 Navne på huse – når man bygger et hus om for at bruge det til noget nyt, giver 

man det nogle gange navn efter, hvad huset før har været brugt til.  Et af Danmarks 

største koncerthuse hedder ”Tobakken”, fordi der før har været tobaksfabrik i 

bygningerne. Man kan også give et helt nyt hus navn efter, hvad der har været der 

før.  

 

 Navne på gader eller pladser – når man laver om på gader og veje eller laver nye, 

får de ofte navn efter noget historisk. I mange byer kan fx finde en vej med navnet 

”Galgebakken”, fordi der engang har stået en galge i området.  

Veje kan også få navn efter personer eller begivenheder, der har haft betydning for 

stedet.  I Fredericia findes mange vejnavne, som henviser til slaget 6. juli, 1849 – 

Fæstningsvej, Ryesvej, Lundingsvej, Skansevej, 6. Julivej osv. 
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 Mindesmærker eller mindetavler er spor efter begivenheder eller personer, som 

man engang synes har været så vigtig, at de skulle huskes. På en måde er de også 

spor efter dem, der har lavet mindesmærkerne. Det kan både være statuer, store 

sten eller tavler i husmure. 

 

 Noget, der ser mærkeligt ud eller ikke passer til en bygning - hvis en bolig 

engang har været brugt til noget andet, kan der ting på den, som ikke rigtigt passer 

til huset længere. En meget bred port kan fx vise, at bygningen engang har været 

gård. 

 

 


