
Da jernbanen kom forbi
I slutningen af 1800-tallet skete der en kæmpe 
udvikling i landsbyerne, specielt der hvor jernbanen 
kom forbi. Station og kro, købmand, brugs, slagter, 
ølhandler og bager, skomager, skrædder, sadelmager, 
træskomand og smed. Meet the locals

På dette forløb møder eleverne nogle af 
de andre borgere i byen. Gennem samtale 
på turen og måske besøg i hjemmene får 
de et bedre kendskab til deres by. 

Få hjælp til at arrangere og gennemføre forløb af 
Kend din landsbys natur/kulturvejleder 
Jens Kjær jk@gldmuseum.dk, tlf. 42674313

Tørring Stationsby

Eleverne:
”Sjovt at være ude – selv om 
det regnede”
”Meget spændende at besøge 
den gamle dame og se hendes 
billeder”

Et historie-forløb om stationsbyen -
med 2 vandreture og et lokalarkivbesøg.

På billedet fortæller en af de lokale hjælpere – Nina Hausted –
om hendes barndomshjem, ”den store hjørnebygning”, der 
dengang var byens markante købmandsgård. 

KOM UD OG LÆR!

mailto:jk@gldmuseum.dk


Vi går på opdagelse
Først har eleverne fået en historisk 
indføring i tiden på klassen og er 
forberedt på, hvad de skal lære.

Den første tur tager vi sammen for at få 
et indtryk af gaderne og husene. 
Eleverne deles i grupper, der får hver 
deres gade de skal lære nærmere at 
kende. 

Naturvejleder og lærer fører an og 
sikrer at alle har forstået opgaven for 
de kommende ture.

Lokalarkivet
Forløbet her er lavet i samarbejde med 
frivillige fra Tørring-Hammer Lokalarkiv 
og de hjælper gerne, når de kan. 

Lokalarkivet, der ligger lige ved siden af 
skolen, huser en guldgrube af historier 
og gamle billeder fra egnen.

Det er nemt at kopiere de gamle billeder 
med ipad eller mobiltelefon og overføre 
dem til elevernes præsentationer. 

Vi går tur med lokale guider
Med hjælp fra lokalarkivet finder vi 
frem til nogle borgere i byen, der gerne 
vil vise deres by frem. Det skal helst 
være nogen, der kender byen godt og har 
boet der i mange år.

Grupperne får hver deres guide og tager 
billeder af de enkelte huse, mens de får 
husenes historie fortalt.

Billeder og historier samles sammen og 
suppleres med mere viden ved et 
efterfølgende besøg på lokalarkivet.

Få hjælp til at arrangere og gennemføre forløb af 
Kend din landsbys natur/kulturvejleder 
Jens Kjær jk@gldmuseum.dk, tlf. 42674313
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