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’En lille én’ kan købes hos boghandlere og i supermarkeder landet over
fra den 30. oktober til en vejledende
pris på 219 Kr.

Ny historisk DVD om julebordets faste tilbehør: Snapsen
En lille én til ganen er en fast bestanddel af danskernes julefrokoster i den
kommende tid. En ny DVD fra Danskernes egen Historie, ’En lille én’, byder på
en perlerække af underholdende fortællinger om snapsekulturen gennem tiderne og kaster lys over et stykke interessant Danmarkshistorie.
’En lille én – 14 små skarpe om danskernes snaps’ giver os gennem dokumentariske
filmklip fra de sidste 100 år et enestående indblik i alt fra kartoffelhøst og snapseproduktion til drikkeviser. På den nye DVD kan man følge kartoflen fra mark til flaske, opleve
snapsebyen Aalborg, kigge inden for hos spritfabrikken i Roskilde – og få et godt grin
sammen med bl.a. Storm P i skønne gamle reklamefilm.
Haps, haps, haps…
I de kommende måneder står den på julefrokoster i de små hjem og i virksomheder landet over – og her er en lille én til ganen naturligvis fast tilbehør til silden, sylten og flæskestegen. ’En lille én’ fra Danskernes egen Historie fortæller historien om danskerne og
deres snaps gennem tiderne og cementerer den lille skarpes vigtige rolle i vores allesammens kulturhistorie.
– Mange tror det måske ikke, men dansk snapseproduktion har haft en stor betydning for
vores fælles kultur og samfund. Ikke bare for udviklingen af vores mad- og drikkekultur,
men også i kraft af en industri, som skabte arbejdspladser og handel i de mange områder, hvor der har været fabrikker i tidens løb, fortæller Troels Rasmussen, den ene af de
to stiftere af Substanz, som står bag Danskernes egen Historie.
’En lille én’ er produceret i samarbejde mellem Substanz og Sammenslutningen af Lokalarkiver med støtte fra V&S Distillers, V&S Danmark A/S. DVD’en har i den seneste tid
kunnet købes i Besøgscentret på V&S Distillers fabrik i Aalborg, og fra den 30. oktober
finder man den altså også på hylderne i boghandlere og supermarkeder landet over til en
vejledende pris på 219 kr.
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