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Livet på Landet (1-3) viser den
udvikling, som landbruget har
gennemgået de sidste 100 år –
fra bonde til industrialiseret
erhverv. DVD-boksen koster kr.
299 og kan bl.a. købes på
www.vildmedhistorie.dk.
Foto: Danskernes egen Historie

Landbrugets historie samlet i ny DVD-box
Med udgivelsen af DVD-boxsen ”Livet på Landet” får danskerne mulighed
for at opleve landbrugets rivende udvikling fra første parket. Gennem tre
unikke film følger vi hverdagslivet på slægtsgården og livet i marken igennem et århundrede. 100 år som markant ændrede Danmarks vigtigste erhverv – og prægede samfundet,som vi kender det i dag.

Landbrugets historie er enhver danskers historie. Hvad enten man er vokset op på en
gård eller i en baggård, er landbruget en del af vores allesammens fortælling og fundamentet til det samfund, vi kender i dag. Trilogien Livet på Landet, som består af tre
DVD’er i én boks, samler en unik filmskat, som i årevis lå gemt bort. De enkelte film i
trilogien udkom i 2006, men samles nu til en udgivelse med fem timers indhold.
– I de tre film møder man en række af de mennesker, som på mange måder er personificeringen af den udvikling, som landbruget har gennemgået de sidste hundrede år. Vi
møder landmanden, som viede sit liv til at videreføre forældrenes gård, den foretagsomme foregangskvinde for landbrugsturismen, landmandssønnen som blev kunstner
i København – og mange flere, siger Troels Uhrbrand Rasmussen fra Substanz, som er
producent af Livet på Landet.
Livet på Landet er en del af Danskernes egen Historie-serien, som bygger på dokumentariske filmoptagelser, som dels er fundet i arkiver og dels er indsendt af danskerne
selv. Det er især landets lokalhistoriske arkiver, som har bidraget ligesom landbrugets
organisationer har gravet dybt i arkiverne. Men udgivelserne indeholder også en lang
række unikke filmiske bidrag, som er indsendt af privatpersoner over hele landet.
– Det viser sig, at dansk landbrug har været usædvanligt flittigt til at dokumentere sig
selv. Landmandssønner har filmet deres barndomsgård gennem årtier, og landbruget
selv har produceret informations- og propagandafilm om alt fra rugemaskiner til hus-
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mødrenes vilkår. Vi har været gennem tusindvis af film og fundet det absolut bedste –
og de mest unikke filmklip frem til udgivelsen, siger Troels Uhrbrand Rasmussen.
”Jeg en gård mig bygge vil” er første del af trilogien, som begynder med fortællingen
om slægtsgårde, husmandssteder, landsbyer og bondegårdsferier. På ”Marken er mejet” får vi fingrene ned i den sorte muld og oplever hårdt manuelt arbejde, malkepiger
og plovmænd og ikke mindst udviklingen i landbrugsmaskiner, og på den tredje DVD
”Krølle på halen” kommer vi tæt på landbrugets dyreliv – fra ko til mælk, gris til bacon
og fra hest til traktor.
Til dato er der udkommet 30 DVD’er i serien Danskernes egen Historie, som er solgt i
mere end 500.000 eksemplarer – og konceptet er desuden eksporteret til Norge, Sverige og Finland. Foruden historiske film udgives der bøger og spil under navnet Danskernes egen Historie. Substanz er ejet af Nordisk Film og holder til i filmhistoriske
omgivelser på Mosedalvej i Valby.
Boksen med Livet på Landet 1-3 koster kr. 299 og kan bl.a. købes i boghandlen, Supermarkeder og på www.vildmedhistorie.dk.
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 med kildeangivelse. Anmeldereksemplar kan rekvireres hos Mark, Lindberg
& Partners.
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