STUDIEHANDLEDNING

 
I en studiecirkel bestämmer deltagare och cirkelledare
tillsammans studiernas inriktning. Det är bra att redan
i början diskutera hur ni tycker att studierna bör gå till,
hur ofta ni vill träffas och vilket arbetstempo ni önskar
hålla. Vill ni ha kafferast under sammankomsten? Kan
ni läsa mellan sammankomsterna eller utföra något
annat arbete då? Kanske kan ni turas om att göra korta
inledningar om det ni har läst.
Första sammankomsten presenterar ni er förstås
för varandra i cirkeln, antecknar varandras namn,
adresser och telefonnummer. Berätta varför ni har
valt just cirkeln Öresund runt och vad ni väntar er av
studierna.
I en studiecirkel som fungerar bra är alla aktiva i
arbetet. Ta gärna upp och diskutera hur ni kan arbeta
tillsammans så att alla kommer till tals.
Boken Öresund runt berättar om Öresundsförbindelsen och vad den kan betyda för Öresundsregionen
och tar sedan med läsaren på en tur Sundet runt med
intressanta avstickare
Boken kan kompletteras med annan litteratur beroende på cirkelns intresseområden, se litteraturlistan
s. 71.

Ta reda på
Om ni ska göra en resa Öresund runt är det mycket
som behöver planeras. Här följer några tips.
Ett alternativ till att åka i abonnerad buss kan vara
att nappa på Skånetraﬁkens erbjudande att åka tåg i
valfririktning runt sundet med Öresund runtkortet,
som förutom biljett till lågt pris också ger andra rabatter.
Ring 020-567 567 för aktuell information.
Med personbil ska det kosta 275:- enkel över
Öresund efter broinvigningen 1/7 2000.
Turistbyråerna kan hjälpa er med information
av många slag: om när olika festivaler äger rum,
vilka museer som ﬁnns på olika platser, öppettider,
guidningsmöjligheter, bokningar. Från dem kan ni
också beställa broschyrer. Fråga även efter kartor.
Danmarks Turistråd, som ligger i Stockholm, kan ge
tips om allt som ﬁnns att upptäcka på den danska sidan
av sundet. Adress: Danmarks Turistråd, Box 55 24,
114 85 Stockholm. Tel. 08-611 72 22. Motsvarande
organisation på den svenska sidan är Skånes Turistråd,
Skiffervägen 34, 224 78 Lund, tel. 046-12 23 72.

Några adresser i Danmark:
Turistbyrån i Köpenhamn, DK 1577, Köpenhamn V.
Turistbyrån i Helsingör, DK 3000, Helsingör (ligger
vid Havnepladsen).
Karen Blixenmuseet, Rungsted Strandvej 111, DK
2960 Rungsted Kyst.
Louisiana museum for moderne kunst Gammel
Strandvej 13, DK 3050 Humlebaek.
Öresundsakvariet, Strandpromenaden 5, DK 3000,
Helsingör (öppet 10-17 sommartid).
Kronborg Slot, DK 3000, Helsingör, öppet majsept. 10.30-17 (stängt måndag), övriga året kortare
öppettider.
Handels- och Sjöfartsmuseet på Kronborg Slot, DK
3000 Helsingör
Danmarks Tekniske museum. Ndr. Strandvej 23,
DK 3000 Helsingör.
Gilleleje museum i Pyramiden, Vesterbrogade 56,
DK 3250 Gilleleje
Fiskerhuset/Skibshallen, Hovedgaden 49, DK 32
50 Gilleleje.

Adresser/telefonnummer/öppettider
på den svenska sidan:
Helsingborg. Helsingborgs turistbyrå: Stortorget/Södra
Storgatan 1, Box 1241, 251 12 Helsingborg, tel. 04210 43 50. Kärnan: öppethållande 10-19 sommartid.
Fredriksdal helårsöppet, (10-19.30 sommartid).
Soﬁero är öppet 10-18 april-september.
Krapperups slott: konsthall öppen 13-18 sommartid,
café och slottsbod 13-18 sommartid. Gruppvisningar
av slottet främst i maj och september.
Höganäs. Höganäs turistbyrå: Centralgatan 43, 263
38 Höganäs, tel. 042-34 97 93. Höganäs museum
öppet tisdag-söndag 13-17. Boda Nova Höganäs
Keramik har fabriksförsäljning maj-augusti 9-18
(lö-sö 10-17). Höganäs Saltglaserat har öppet 9-16
(sommartid även lö 10-13). Mölle Fiskrökeri ﬁnns i
Höganäs nu för tiden.
Landskrona. Landskrona turistbyrå: Storgatan
36, 261 31 Landskrona, tel. 0418-473 000. Bokade
gruppvisningar året runt av Citadellet; museet är öppet
12-17.

Ven. VenTrafiken: Södra Långgatan 1, 261 31
Landskrona. Tel. 0418-473 473. Hvens cykeluthyrning
ﬁnns i Bäckviken. Museet har öppet daglige sommartid
11-16. S:t Ibbs kyrka är öppen sommartid 13-16.
Lund. Lunds turistbyrå: Kyrkogatan 11, 222 22
Lund, tel. 046-35 50 40. Kulturen i Lund, öppet alla
dagar 11-17 (15/4-30/9) och tisdag-söndag 12-16
(1/10-14/4).
Malmö. Malmö Turistbyrå: Centralstationen, 211 20
Malmö, tel. 040-30 01 50. Evenemang: Öppen Stad
– Öppen Bro 9-12/6 2000, Malmöfestivalen 11-18/8
2000, ”BO 01 Framtidsstaden” bomässa 2001.
Kontrollera för säkerhets skull med turistbyråerna att
inte öppettiderna har ändrats.

Några Internetadresser
Om ni har tillgång till Internet kan ni söka mer
information på bl.a. följande hemsidor:
www.visitdenmark.com
www.oresundskonsortiet.com
www.tagoveroresund.com
www.malmo.se
www.helsingborg.se
www.landskrona.se
www.lund.se

Öresundsbron
❑ Försök gärna få fram motsvarande data som ges i
boken för någon bro som ni känner bättre till, för
att få perspektiv på Öresundsbrons storlek.
❑ Vore det värt att göra en tur enbart för att få se bron?
Vad tycker de ﬂesta i gruppen? Vad vill ni ta reda på
om den i förhand?
❑ Under den långa projekteringstiden var många
miljöorganisationer mycket skeptiska till bron. De
kritiska rösterna tystnade efter hand. Varför?
❑ Hur ser det ut 2010? Spekulera fritt kring vilka
förändringar som de fasta förbindelsen över
Öresund har lett till om tio år, dels för skåningar och
själlandsbor, dels för svenskar och danskar i stort.

Dronningens by
❑ Hur stämmer författarens kommentarer kring den
danska maten överens med den uppfattning ni själva
har om den?
❑ Diskutera i gruppen och försök göra en gemensam
lista över de sevärdheter i Köpenhamn som ni tycker
är märkvärdigast och helst vill se mer av under en
resa. Gick det lätt att enas eller har ni helt olika
uppfattningar?

Där kan ni ﬁnna aktuella datum och tider för olika
evenemang, öppettider på museer m.m., göra bokningar, få information om kommunerna och mycket
annat.

❑ Ni som varit där tidigare, vilka favoritställe har ni
när det gäller mat, museer och sevärda platser? o
Om ni skulle beskriva Köpenhamn genom att tala
om hur stan skiljer sig från Stockholm, Göteborg
och Malmö, vilka särdrag hos Köpenhamn skulle ni
lyfta fram då?

Frågor att samtala om

Guldkusten

Om mylla och tång kunde tala
❑ För några hundra år sedan var Danmark fortfarande
arvﬁenden och Öresundsregionen stod i centrum för
ständigt återkommande stridigheter. Diskutera om
dessa har lämnar spår som fortfarande i någon mån
färgar vår bild av Danmark och danskarna. ”Samla”
gärna på monument som berättar om gammalt groll
under en tur sundet runt.

❑ Vad tycker ni om Karen Blixen som författare?

❑ Kan bron komma att leda till att folk som bor i
närheten av Öresund kommer att känna sig mer
som ”öresundare” än svenskar och danskar? Tror ni
med andra ord att den regionala tillhörigheten kan
komma att bli allt viktigare i framtiden, precis som
i Italien där man i första hand känner sig som t.ex.
toscanare och i andra hand som italienare?

❑ Ni som varit på Louisiana förut, vad gjorde det
djupaste intrycket på er? Ni som ännu ej varit där,
vad väntar ni er av ett besök?

❑ Ni som sett ﬁlmen Mitt Afrika eller läst om författarinnan, vilken bild får man av henne som människa?
❑ Vad kan man lära sig om en känd person genom att
besöka den plats där han/hon levde? Jämför med vad
ni upplevt på platser som t.ex. Mårbacka och Sundborn.

Helsingör
❑ Författaren målar upp en bild av det medeltida
Helsingör och berättar sedan om vad man kan

uppleva i dagens Helsingör. Kan ni se två stadsbilder,
skilda åt av en period på drygt 500 år, framför er?
Vilka skillnader blir påtagligast när det gäller hur
människor lever i en stad då och nu?
❑ Vad brukar göra störst intryck på er vid slottsbesök?
Tror ni, efter att ha läst i boken, att en visit på Kronborg skulle ge andra intryck?

Utﬂykter norr om Helsingör
❑ Strindberg och Kirkegaard är två kända skrivare som
författaren förknippar med norra Själlandskusten.
Diskutera om det lägger till något i upplevelsen av
en trakt att veta vilka kända personligheter som bott
eller vistats där? Vad i så fall?
❑ Räkna upp de karakteristika som ni tycker att ett
riktigt ”ﬁskeläge” ska ha. Verkar Gilleleje att motsvara
dem?

En dubbeltura
❑ Vad framstår, enligt författaren, som speciellt med
turandet jämfört med vilken båtresa som helst?
❑ Turande eller Öresundsbron, vilken överfartsvariant
framstår som mest lockande?

Sundets pärla
❑ Försök formulera vad som är speciellt med Helsingborgs historia, jämfört med många andra svenska
städers. Mer om Kärnan (och Krapperup) kan ni läsa
i boken Tio skånska slott.
❑ Vad vill ni helst se och uppleva vid ett besök i
staden?

Längs Skånes kust i nordväst
❑ Diskutera hur det kan gå till när en viss plats får ett
särkilt rykte. Ta Mölle eller någon plats som ni känner
bättre till som exempel.
❑ Vad tycket ni verkar mest intressant av det man kan
uppleva under en vandring vid Kullaberg?
❑ Krapperup och Soﬁero, två slott med helt olika
historia, ett gammalt och fornt och ett med mycket
kortare historia. Vilket lockar mest till ett besök?
Varför?
❑ Har ni besökt många visningsträdgårdar? Vad
tror ni kan skilja en vandring i Soﬁeros trädgårdsanläggningar från andra trädgårdsbesök?
❑ Höganäskeramik står för högklassigt hantverk med
anor. Är ni frestade att planera in ett besök på Boda
Nova Höganäs Keramik eller Höganäs Saltglaserat
under turen Öresund runt?

Landskrona
❑ Visste ni att Selma Lagerlöf hade anknytning till
Landskrona? Rekapitulera ett antal kända gestalter
och vilka platser de kopplas ihop med? Är det nästan
enbart deras födelseorter, eller …?
❑ Citadellet skyddas av bastioner och vallgravar. Hur
har slotts- och fästningsbyggnadstekniken förändrats
från medeltiden och framåt?
❑ Om ni stannar till helt kort i Landskrona och måste
välja mellan besök på Landskrona museum, Citadellet och kolonimuseet – vart går ni?

Stjärnornas ö
❑ Får ni en förändrad bild av Tycho Brahe efter att ha
läst om honom i boken? Hur i så fall?
❑ Vad vill ni mer se och upptäcka under ett besök på
Ven, utöver spåren av den berömde astronomens
verksamhet?

Lund – Metropolis Daniae
❑ Vad känner ni vid besök i gamla kyrkor i stil med
Lunds domkyrka? Vad intresserar er mest, exteriörerna eller interiörerna, stilhistoriska iakttagelser
eller upplevelsen av kyrkorummet?
❑ Har ni erfarenheter av någon annan universitets- eller
högskolestad? Hur mycket verkar Lund vara präglat
av studentlivet jämfört med andra sådana svenska
städer?
❑ Författaren nämner ett antal personer som förknippas
med Lund. Har ni gestalter i er hemort som lika
självklart är förknippade med staden/bygden?
Vilka?

Parkernas stad
❑ Läs gärna mer om Malmös historia i någon av
böckerna som nämns i litteraturlistan eller i någon
bok om Skånes historia. Vad tror ni att ni kan tillägna
er av Malmös historia vid ett besök på Malmö museer
som inte går att läsa sig till?
❑ Efter att ha läst kapitlet, gör varsin lista på de tre
till fem besök/upplevelser som ni inte vill vara utan
under en Malmövistelse. Hur mycket skiljer sig era
intressen?
❑ Vad tror ni kommer att hända med Malmö framöver,
nu när Öresundsförbindelsen är fullbordad?
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