[Mail udsendt til Industripuljens medlemmer fra puljens sekretær Kristoffer Jensen 27. juni 2014]
Gode kolleger
Håndværks og Industripuljens sekretær ønsker alle en god sommer og gør opmærksom på, at Center
for Industri- og Erhvervshistorie efter sommerferien kan tilbyde interesserede at følge hele eller
dele af et undervisningsforløb på kandidatdelen af historieuddannelsen på Syddansk Universitet i
Odense om industrisamfundets kulturarv.
Museumsinspektør og ph.d.-stipendiat René Schrøder Christensen fra Danmarks Jernbanemuseum
er kursusansvarlig, mens museumsinspektør og post.doc. Morten Pedersens fra Nordjyllands
Historiske Museum og SDU sammen med andre gode kræfter også bidrager.
Kurset bliver afviklet over 13 undervisningsgange på mandage fra kl. 14-17 med start til september.
Interesserede kan efter sommerferien få udleveret en undervisningsplan, og man kan enten vælge
uforpligtende at møde frem enkelte gange, blive tilmeldt Blackboard-systemet med adgang til
undervisningsmateriale og dermed mulighed for at deltage mere aktivt, eller endelig at tage forløbet
som en egentlig efteruddannelse med afsluttende eksamen. De to første modeller er gratis, mens
eksamination kræver betaling og tilmelding via
tompladsordning: http://www.sdu.dk/Efter_videreuddannelse/Enkeltfag/Tompladsordningen
Kurset er kortfattet præsenteret sådan for de studerende:
Den materielle vending og industrisamfundets kulturarv. Mellem teori og praksis
Ud over en introduktion til den internationale forskningsdisciplin industriel arkæologi og en
diskussion af nyere tilgange som den materielle vending, gennemgås en række udvalgte cases om
industrisamfundets fysiske monumenter, det være sig bevarede boliger, boligkvarterer, varige
forbrugsgoder, transportanlæg og større erhvervsanlæg, herunder med en diskussion om bevaring af
disse og deres eventuelle omdannelse til aktuelle anvendelser med baggrund i en vurdering af deres
funktionelle, kulturhistoriske og arkitektoniske betydning. Kurset vil ud over læsning af udvalgte
tekster omfatte ekskursioner til udvalgte monumenter i landskabet og enkelte museer med vægt på
industrisamfundets historie.
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Danmarks Industrimuseum , Gasvej 17-19, 8700 Horsens, tlf. 75620788 - www.industrimuseet.dk
Industrimuseet udfører sit forskningsarbejde i samarbejde med Syddansk Universitet gennem Center for Industri- og Erhvervshistorie
- www.center-ie.dk
Kristoffer Jensen er sekretær for det uformelle samarbejdsforum Håndværks- og Industripuljen - www.industripuljen.dk

