
I mitten av 1800-talet kom fotografiet till Sverige. 
Här är filmen om de första 20 åren, Sverige 
1859-1879.

Ett land som ingen nu levande har sett. Det 
moderna samhällets födelse. Det land som Din 
farfars farfar levde i. Början till det samhälle vi 
lever i idag.

De första järnvägarna, De första industrierna, 
Bönder, Arbetare, Industribaroner. Hur såg Sve-
rige ut? Var kommer du ifrån? Varför var pappa, 
mamma, farfar och mormor som de var? Varför 
bodde de där? Hur skall ditt liv bli? En film som 
handlar om oss alla. Om vår nation. Om plat-
serna vi minns. Om ett folk som vi känner – och 
kanske inte känner till.

Filmen är resultatet av tio års forskningsarbete.

Tiden är en dröm del 2 är en fortsättning på den 
guldbaggebelönade första delen om Sverige 
under industrialismens tidevarv. Nu beskrivs 
tiden 1880-1900.

Under det stillastående 1880-talet flydde 
August Strindberg och en tredjedel av alla 
svenskar landet, de flesta till Amerika. Efter 
att gruvorna i Gällivare i början av 1890-talet 
nationaliserades från engelsmännen blev emel-
lertid Sverige ägare till över hälften av världens 
järntillgångar. På mindre än ett decennium 
förvandlades Sveriges från ett u-land till att bli 
oerhört rikt. Den nation och den nationalism 
som varat under hela 1900-talet kom till.

regi ..................................... Jan Lindqvist
språk ................................. Svenska
land ................................... Sverige 
längd ................................ 125 minuter
åldersgräns ............. Från 7 år
premiärdatum .......... 1999-10-15

regi ..................................... Jan Lindqvist
språk ................................. Svenska, textad på svenska
land ................................... Sverige 
längd ................................ 105 minuter
åldersgräns ............. Från 7 år
premiärdatum .......... 2014-11-21
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PRODUKTIONSUPPGIFTER DEL 1 PRODUKTIONSUPPGIFTER DEL 2

TIDEN ÄR EN DRÖM 
DEL 1 OCH 2

”En omtumlande upplevelse.”
Dagens Nyheter

”En fascinerande film.”
Svenska Dagbladet

 ”Ett storverk.”
Dagens Nyheter 

Göteborgs-Posten

Svindlande, mäktigt och mästerligt om vår historia


