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Historien om eksplosionen på 
Valby Gasværk i 1964 fortælles 
bl.a. i udgivelserne ”Oplevelser 
fra København og omegn” og 
”Ulykker & katastrofer”. Filmen 
er optaget af en privatperson 
og så dagens lys i 2004, da 
Danskernes egen Historie i 
landsdækkende indsamling bad 
danskerne om at finde histori-
ske film frem fra skuffer og 
gemmer. 
Foto: Danskernes egen Historie 

 
Danskernes egen Historie fejrer 5-års 
fødselsdag og du er inviteret 
 

Siden ”Danskernes egen Historie” kom på gaden i 2004, er de historiske film med danskernes 

egne hverdagshistorier og unikke filmoptagelser blevet en succes af filmhistoriske dimensioner. 

Det er blevet til mere end 30 DVD udgivelser og serien er sammen med DanmarksHistorie solgt i 

mere end én million eksemplarer – i klasse med tv-klenodiet Matador. 

 

Danskernes egen Historie har revolutioneret den moderne historieformidling, fordi historien er i 

øjenhøjde og vedkommende – og fordi formatet er let tilgængeligt. Det har været et fantastisk 

projekt, og det har vist sig, at helt almindelige danskere, lokalarkiver, organisationer og virk-

somheder har ligget inde med en uvurderlig filmskat, som projektet har bragt frem i lyset.  

 

Nu er det fem år siden vi startede hele projektet, og derfor vil vi gerne invitere til et uformelt 

formiddagsfilmarrangement på Nordisk Film, hvor vi fortæller om projektets tilblivelse og viser 

nogle af de bedste og sjoveste kapitler fra de mange udgivelser – og forhåbentlig får nogle kloge 

ord med på vejen. Vi har inviteret Gregers Dirckinck-Holmfeld til at levere disse og viser som 

afslutning på arrangementet en gammel uredigeret 30 minutters dokumentarfilm, som vi er sær-

ligt glade for. 

 

I forbindelse med arrangementet bliver der serveret kaffe og en ostemad. Efter forestillingen kan 

man finde sin favorit DVD blandt de mange udgivelser og få den med hjem som en fødselsdags-

gave fra os til dig. 

 

Arrangementet finder sted onsdag 9. december fra kl. 11-13 hos Nordisk Film, Ki-

nografen, Mosedalvej 14, 2500 Valby. 

  

Med venlig hilsen 

Substanz 

 

Tilmelding til arrangementet: 

Julie Askholm, Mark, Lindberg & Partners, Tlf. 30 31 71 43, E-mail: jas@marklindberg.dk 


