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Tóm tắt:
Nghề làm đường được hình thành khá sớm tại Quảng Nam. Trải qua quá trình hình thành và phát
triển, nghề thủ công này đã tạo được thương hiệu nổi tiếng và cùng với các nghề thủ công khác
khiến cho vùng đất Quảng Nam được mệnh danh là “xứ trăm nghề”. Đầu thế kỷ XX, với những
biến động về tình hình kinh tế - xã hội, song, nghề thủ công này tiếp tục tạo được những dấu ấn
trong bức tranh đa sắc màu của thủ công nghiệp xứ Quảng nói riêng và thủ công nghiệp nước ta
nói chung. Thông qua bài viết này, tác giả đi vào tìm hiểu, khái quát và phục dựng bức tranh
nghề làm đường ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX. Qua đó, góp phần làm rõ vai trò của nghề thủ
công này đối với địa phương cũng như cả nước.
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Abstrac:
The sugar-making job was early formed in Quang Nam province, Viet Nam. Over the years of
formation and development, this kind of handicrafted job has successfully earned great fame,
which brought Quang Nam land to the name of “hundred-of-trade homeland”. In the early
twentieth century, although the socio-economic status showed significant change, the sugarmaking job continued to reach high success in the handicrafts of Quang Nam in particular and in
Viet Nam in general. Through this article, the writer explores, generalizes and restores the whole
picture of sugar making in Quang Nam in the early twentieth century, contributing to clarifying
its role in the locality and in the country.
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