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Holmegaard Glasværk var engang et af kronjuvelerne i den
danske industri. Nu er det gamle
glasværk en skygge af sig selv og
produktionen foregår næsten
udelukkende i udlandet.
Foto: Danskernes egen Historie

Historien om danskernes arbejdspladser
gennem 100 år i ny DVD-box
Med udgivelsen af DVD-boxen ”De skabte Danmark ” fortælles historien om baggårdsvirksomhederne der blev til globale giganter, selskaberne som blev overhalet
af udviklingen – og de mange små virksomheder, som den dag i dag udgør dansk
erhvervslivs rygrad. Filmtrilogien handler om de arbejdspladser hvor vores forældre og bedsteforældre tjente til dagen og vejen – og var med til at grundlægge velfærdssamfundet.

Industriens historie er helt igennem danskernes egen historie: Tusindvis af filmoptagelser er hentet frem fra de dybe arkivhylder hos Dansk Industris medlemmer, organisationer, lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger – eller indsendt af helt almindelige
danskere, som med deres enestående film er med til at skildre industriens historie gennem det sidste århundrede.
– 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 fordi den bar kimen til det teknologi- og
vidensamfund som er grundlaget for fremtidens danske velfærdssamfund, siger Troels
Rasmussen fra Substanz, der har produceret Industriens Historie.
Siden midten af 1800-tallet har industrien haft afgørende betydning for det danske
samfunds udvikling og danskernes daglige liv. Trilogien om industriens historie tager
os med på en virkelighedsnær tematisk rejse gennem det danske industrilandskab. De
enkelte film i trilogien udkom sidste år i anledning af Industrikulturens År, men samles
nu til én udgivelse med fem timers indhold.
– Filmene er både et tilbageblik til en svunden tid og en slags landkort over velfærdsamfundets rødder. Vi synes det er en vigtig opgave at bidrage til forståelsen for dansk
industrikultur – og vi tror at der er mange danskere der synes det er interessant, at føl-
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ge industriens udvikling gennem de sidste 100 år, siger Troels Rasmussen, der har
produceret Industriens Historie i samarbejde med Dansk Industri.
Rejsen gennem dansk industris historie begynder i landregionernes jordnære fødevareindustri med filmen ”Bacon, Brød og Bajere”. Industriens Historie del to ”Når Gløderne Springer” bevæger sig ud på den tunge industris smudsede fabriksgulve og i DVDtrilogiens sidste del ”Over alle Grænser” rettes fokus mod den teknologiske udvikling
og hastige internationalisering, som kendetegner den danske industri i dag.
”De skabte Danmark - Industriens Historie” er en del af Danskernes egen Historie, der
til dato tæller mere end 30 filmudgivelser, som er solgt i mere end 500.000 eksemplarer. Konceptet er desuden eksporteret til Norge, Sverige og Finland og senest har Færøerne fået Færingernes egen Historie. 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 ”De skabte Danmark - Industriens Historie 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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