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Hestehandel, håndslag og højt
humør på Hjallerup Marked i
1947 er en del af Jyllandsboksen
1-5, som nu udkommer i serien
Danskernes egen Historie fra
Substanz.
Foto: Danskernes egen Historie

Danskerne er vilde med deres egen historie
Siden Danskernes egen Historie kom på gaden første gang for fire år siden er de
historiske film med danskernes egne unikke optagelser blevet en kæmpe succes.
Serien, som nu tæller 30 film, er solgt i over 500.000 eksemplarer over hele landet.
Det markeres med tre DVD-bokse, som samler de mange historier; Jyllandsboksen
1-5, Københavnerboksen 1-4 og Oplevelser fra hele Danmark.

De tre DVD-bokse fra Danskernes egen Historie 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.
– Vi har gennem de sidste fire år oplevet en stadigt stigende interesse for vores nære
historie – det liv som vores forældre eller bedsteforældre levede. Med boksene markerer vi at vi har rundet en halv million DVD’er og tillader vi os at puste lidt til den allestedsnærværende landsdelspatriotisme og fokusere på jyderne og københavnerne, siger Troels Uhrbrand Rasmussen fra Substanz som producerer Danskernes egen Historie.
Den store efterspørgsel på bogen og DVD’erne om den nære hverdagshistorie er ifølge
kulturforsker Maria-Therese Hoppe et udtryk for, at vi danskere netop nu har en kolossal interesse for, hvordan vores bedsteforældres hverdag så ud. En interesse, der udspringer af, at overgangen fra landbrugs- til industrisamfund i forrige århundrede skete så hurtigt.
– I løbet af de senere år har vi set et boom i interessen for magasiner, bøger og programmer, der formidler den nære danske hverdagshistorie. Jeg tror, at vores interesse
for historie udspringer af et ønske om at vide, hvor vi hører til, og hvor vi kommer fra.
En viden, som er nødvendig for at kunne træffe et valg om, hvor man skal hen, siger
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Maria-Therese Hoppe, der er medlem af det internationale netværk af fremtidsforskere, ”The Global Future Forum”.
Jyllandsboksen er det største samlede værk om jydernes historie i levende billeder nogensinde. De 5 DVD'er indeholder mere end 9 timers spændende og underholdende
fortællinger og beskriver på fornem vis jydernes hverdag på landet og i de jyske byer.
Boksen indeholder Oplevelser fra Nordjylland, Østjyland, Midt- og Vestjylland, Syd- og
Sønderjylland og ikke mindst Århus.
Oplevelser fra hele Danmark er den komplette samling af filmhistoriske perler om
Danmark og danskerne fra 1905 og fremefter. Foruden de 5 DVD’ som findes i Jyllandsboksen dækker denne boks Oplevelser fra København og omegn, Sjælland, Lolland-Falster og Møn, Fyn samt Bornholm. Desuden indeholder boksen en rigt illustreret booklet samt en bonus DVD, der bl.a. indeholder unikke optagelser fra eksplosionen på Valby Gasværk i 1964.
Københavnerboksen med fire DVD’er tager os med tilbage i tiden gennem de forskellige bydele. Turen går gennem Østerbros brede boulevarder, gennem Brumleby, og Nørrebro og Vesterbros smøger og baggårde. Vi ser sjældne optagelser fra området omkring Nikolaj Kirke, og slagterne i deres stader. Fra Amager kommer billederne fra
Sundholm hvor subsistensløse, prostituerede og daglejere arbejder hårdt fra føden.
Det er ikke kun i Danmark at skildringen af den nære historie er slået an. Danskernes
egen Historie er 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.
Jyllandsboksen 1-5 og Københavnerboksen 1-4 koster kr. 399. Oplevelser fra hele Danmark koster kr. 499. Boksene 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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