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Industriens historie
skildrer den danske
industris betydning for
1900-tallets Danmark.
Her skildres virksomhederne og brancherne,
der gennem årene har
præget vores dagligdag
og bidraget til opbygningen af dagens samfund. Billedet stammer
fra Stålvalseværket i
Frederiksværk.

Industriens historie: En filmtrilogi om industriens
udvikling i Danmark
I anledning af Industrikulturens År udkommer filmtrilogien ”Industriens
historie” den 10. oktober. Udgivelsen er den største af sin slags og på tre
DVD’er sammenstykkes en omfattende mosaik over vores industrielle kulturarv: Fra dampmaskiner og små håndværksvirksomheder via den tunge
industris fabriksgulve til teknologi- og vidensindustri i en globaliseret verden. Trilogien er produceret af Substanz i samarbejde med Dansk Industri
– og er en del af successerien Danskernes egen Historie.
Siden midten af 1800-tallet har industrien haft afgørende betydning for det danske
samfunds udvikling og danskernes daglige liv – og er som sådan en del af vores samlede kulturarv. Trilogien om industriens historie tager os med på en virkelighedsnær tematisk rejse gennem det danske industrilandskab. I filmene skildres det gensidige forhold mellem det danske samfund, de internationale markeder og industriens udvikling
og fremskridt.
– Filmene er både et tilbageblik til en svunden tid og dens institutioner og et informativt landkort over velfærdsamfundets og det højteknologiske videnssamfunds rødder.
Vi synes det er en vigtig opgave for os at bidrage til forståelsen for dansk industrikultur
– og den betydning som udviklingen har haft for Danmark som vi kender det i dag, siger direktør Poul Scheuer fra Dansk Industri, som er medproducent af filmtrilogien.
Rejsen gennem dansk industris historie begynder i landregionernes jordnære fødevareindustri med ”Bacon, Brød og Bajere”. Vi oplever hvordan befolkningstilvæksten i slutningen af 1800-tallet gav flere munde at mætte og hvordan brødindustrien, som vi
kender den i dag, dermed tog sin begyndelse. Filmen beskriver hvordan den engelske
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smag for dansk bacon fik Danmarks svineproduktion til at vokse eksplosivt og vi besøger bryggerier og spritfabrikker, der gennem tiden har været en vigtig del af den danske
madkultur.
Industriens historie del to ”Når Gløderne Springer” bevæger sig ud på den tunge industris smudsede fabriksgulve. Den beskriver den tekniske udvikling og hvordan manglen
på råvarer under anden verdenskrig fik danske fabrikanter til at tænke i nye baner.
Filmen fortæller om en dramatisk stigning i levestandard og forandringen af danmarkskortet, hvor provinsbyerne vokser med industrikvarter og kæmpefabrikker. I
kølvandet på industrierne vokser også parcelhuskvarterne og forstæderne bliver et nyt
begreb i danskernes hverdag.
DVD-trilogiens sidste del ”Over alle Grænser” retter fokus mod den teknologiske udvikling og hastige internationalisering, som kendetegner den danske industri i dag.
Håndværkere og arbejdsmænd er afløst af de hvide laboratoriekitler og filmen giver et
indtryk af den banebrydende teknologiske udvikling, som fandt sted indenfor industrien. Filmen beskriver hvordan en række nye landvindinger som f.eks. plastic, telefoni og
informationsteknologi giver Danmark nye eksportmuligheder, øger produktiviteten og
har drastisk indflydelse på vores hverdag og miljø.
Industriens historie er helt igennem danskernes egen historie: Metervis af filmoptagelser er hentet frem fra de dybe arkivhylder hos Dansk Industris medlemmer, organisationer, lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger – eller indsendt af danske borgere,
som med deres enestående filmklip er med til at skildre industriens historie gennem
det sidste århundrede. Industriens historie er en del af successerien Danskernes egen
Historie, som med over 370.000 solgte eksemplarer alene i Danmark blevet et gennembrud for moderne formidling af vores nære hverdagshistorie.
– Industrien fylder enormt meget i vores daglige liv: som arbejdsplads og som producent af de varer vi forbruger, men også som en del af vores selvforståelse som danskere.
Industriens historie er virkelig fascinerende. Jeg tror at mange vil nyde at dette historiske tilbageblik og vil synes det er spændende at høre historien bag de store danske
virksomheder, som er en del af vores hverdag den dag i dag, siger Troels Uhrbrand
Rasmussen, medstifter af medieselskabet Substanz, der står bag udgivelsen sammen
med Dansk Industri.
På www.dkhistorie.dk/presse findes der billeder fra udgivelsen og information om
Danskernes egen Historie og de øvrige udgivelser i serien. Billedmaterialerne kan frit
benyttes af med kildeangivelse.
DVD’erne kan købes i detailhandel og boghandlere samt på www.vildmedhistorie.dk
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