Studiecirklar

Lär dig om industrihistoria i nätverks- eller studiecirkelform
Föreningen Industrihistoria i Skåne håller på att starta upp en studiecirkelverksamhet. I nätverksform
bygger vi upp och fördjupar våra kunskaper om samhällets industriella historia. I ett senare skede kan
det vara intressant att sprida kunskaperna. Arbetet kan vara en grund för bevarandearbete.
Vilka eller vilket ämne kommer vi att arbeta kring?
Några ämnen och förslag som vi har nosat på är historian bakom och framtiden för Kooperativa
förbundets hus i Frihamnen i Malmö från 1923 samt Sockerbruket i Arlöv med verksamhet sedan
1869. Industrilandskapets klassiska höga skorstenar är ett annat spännande tema. Medan de två
förstnämnda är geografiskt knutna till respektive plats, är den sistnämnda är tekniskt
allmänfunktionell. Kanske har du fler förslag? Ämnesval beror på intresset hos de medlemmar som
engagerar sig.
Frågeställningar
För den nyfikne finns flera frågeställningar. Varför uppstod industrin/verksamheten just där den
gjorde? När infördes ny teknik och vilka fördelar medförde denna. Varifrån kom råvaror och
arbetskraft? Hur gick produktionen till och hur påverkade verksamheten miljön? På vilka marknader
avyttrades produkterna? Hur kom företaget att utvecklas? Vad har bevarats av historian till idag? Vad
är idag värt att bevara? Vad är möjligt att bevara för framtiden?
Vill du engagera dig?
Maila till industrihistoria@gmail.com och berätta att du är intresserad! Skriv gärna några rader om vad
du är intresserad av. Välkommen!

§ 3 i föreningens stadgar lyder: Föreningens ändamål är att skapa nätverk och bygga upp kunskap
om det skånska industrisamhällets miljöer och arbetsliv, att värna om de anläggningar som finns
kvar, att främja inventeringar och registreringar av byggnader, anläggningar, miljöer och annat från
industriepoken, att främja tillvaratagandet av arkiv, människors berättelser, dokument, bilder och
andra minnen, att sprida information, stimulera debatt, forskning och opinionsbildning samt att öka
möjligheterna att påverka politiker, myndigheter, näringsliv och byggherrar i dessa frågor.
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