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Under besættelsen mørklægges
Danmark for ikke at give allierede bombefly landkending. Der
dikteres mørklægningsgardiner i
alle private hjem og gadebelysningen fjernes.
Foto: Danskernes egen Historie

Danmarks største filmværk om besættelsen
Med udgivelsen af DVD-boxen ”Livet under besættelsen 1-4” udbygger Substanz sin
position som udgiver af det største samlede filmværk om hverdagslivet i det besatte
Danmark. Foruden den anmelderroste trilogi om besættelsen indeholder boxen en
helt ny DVD med unikke optagelser af den berømte modstandsmand Flammen og
fantastiske billeder optaget af modstandsbevægelsens illegale fotografer

Livet under besættelsen fortæller om både små og store begivenheder under den tyske
besættelse af Danmark i 1940-1945. Vi synger med ved alsang i det fri, vi er med på
danske nazisters landslejr, og vi sidder med i de engelske bombefly, der angriber Shellhuset – og ved en tragisk fejl bomber Den Franske Skole på Frederiksberg. Vi oplever
historien på første parket gennem unikke historiske filmoptagelser.
– På trods af at den tyske besættelse af Danmark sluttede for mere end 60 år siden er
besættelseshistorien et af de emner, som vi oplever størst interesse for. De lidelser og
afsavn som besættelsen medførte, har sat sig dybe spor i den danske folkesjæl og vi synes det er en vigtig opgave at være med til at dokumentere årene 1940-1945, siger Troels Rasmussen fra Substanz, der har produceret Livet under besættelsen.
Livet under besættelsen fortæller historien som vores forældre eller bedsteforældre kun-

ne have oplevet den. Begreber som mørklægningslodse, spildsamlere og hipoer er dagligdag. Filmene skildrer alt lige fra gadekampe i København til tobaksproduktion på
Fyn og vi betages af fortællingen om pigen Birgit, der sammen med tusinder af finnebørn ankommer til det besatte Danmark.
Trilogien Livet under besættelsen består af tre titler: Tyskerne kommer, Modstanden
vokser og Befrielsen som i alt indeholder mere end 4 timers spændende historiefortælling. Som noget nyt suppleres trilogien med en DVD der indeholder historien om Flammen og Citronen inkl. unikke billeder af Bent Faurschou-Hviid – alias Flammen – ved
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en privat nytårsfest i 1943. Desuden fortælles historien om de illegale fotografer, som
satte livet på spil for at dokumentere modstandsbevægelsens sabotagearbejde.
– Det er en lidt beruset, selvsikker men også meget ung Flamme, som sidder i en lænestol på nytårsaften 1943-1944. Vennerne sværmer omkring ham med serpentiner, kunstig næse og falsk overskæg, mens han holder facaden og knuger sin pistol i højre hånd.
Man kan ikke lade være med at tænke, at han hellere ville have været et helt andet sted,
siger Troels Rasmussen om optagelserne af Flammen på den nye DVD.
Livet under besættelsen er helt igennem danskernes egen historie: Tusindvis af filmoptagelser er indsamlet med hjælp fra private, organisationer, billedarkiver, virksomheder og ikke mindst fra landets mere end 450 lokalhistoriske arkiver. Filmoptagelserne
ledsages af citater fra datidige læserbreve, artikler og dagbøger og giver et levende indblik i både lokale og nationale begivenheder.
”Livet under besættelsen 1-4” 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 ”Livet under besættelsen 1-4” 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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