The N a zis S trike (1943).

Capra og krigen
Historien om de syv berømte og berygtede Why We Fight-film
A f Carl Nørrested

D a amerikanerne i 1941 gik m ilitært ind

m ilitær uddannelse bag sig. Frank Capra,

i Anden Verdenskrig, fandt en del filmin

der på dette tidspunkt var 44 år og et etab

struktører nye udfoldelsesområder i natio

leret navn i Hollywood, har senere udtrykt

nens navn. John Ford, William Wyler og

en vis skuffelse over ikke at blive indrul

John Huston lavede reportager fra fronten,

leret i aktiv krigstjeneste i samme grad

og tidens store, folkelige star, James Stewart,

som instruktørkollegerne. Eventuelle m in

ledede ligefrem adskillige bombetogter over

dreværdskomplekser over kun at betragte

Tyskland.

krigen gennem optagelser, som andre havde

Den instruktør, der m ere end nogen an
den havde gjort Stewart kendt, havde ikke

stået for, har dog utvivlsomt fortaget sig, da
selveste lederen af de væbnede styrker, ge-
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neral George C. Marshall, rettede søgelyset

som klassificeret materiale, men de blev nu

m od Capra.

et væsentligt element i W hy We Fight. Ca

Marshall havde udarbejdet et omfattende

et chok, da h an blev konfronteret m ed de

sektioner, som han mente, Capra var den

tyske propagandafilms fuldstændig deter

rette m and til at filmatisere. Det skulle blive

minerede vilje til sejr (jf. titler som Der Sieg

til syv berøm te - og senere berygtede - pro

des Glaubens, Triumph des Willens, Sieg im

pagandafilm af hver ca. 50 minutters varig

Westen og Feuertaufe). Ved at anskueliggøre

hed: serien Why We Fight.

dette fjendebillede gennem lange direkte

Capra var i forhandling med både 20th

citater i Why We Fight kommunikerede Ca

Century Fox og W arner Bros. om fremti

pra effektfuldt til de amerikanske soldater,

dige ansættelseskontrakter, da det japanske

at de enten m åtte sejre eller overgive sig til

angreb på Pearl H arbor fandt sted den 7.

tusindårsrigets slaveri.

december 1941. Allerede to dage senere

Serien blev i første omgang udsendt som

blev en oberstløjtnant sendt til Hollywood,

film skabt af propaganda-organet Office

og den 12. december oplyste en stolt Capra

of War Information (OWI); forteksterne

til pressen, at han lod sig indrullere i det

rum m ede ingen krediteringer. Capra fun

såkaldte signalkorps, den afdeling af hæren,

gerede reelt som en slags executive producer

som typisk tog sig af militærets egne træ 

og havde adskillige såkaldte project officers

ningsfilm. På grund af igangværende film

knyttet til de enkelte film, bl.a. Sam Briskin,

projekter gik der dog endnu nogle m åne

Theodor Geisel, Edgar Peterson, Joseph

der, inden han trak i militærtøjet (McBride

Sistrom og Leonard Spiegelgass. Anatole

1992: 448f).

Litvak blev et stykke henne inddraget som

I juni 1942 blev Capra udpeget til at lede
den såkaldte 834 Signal Service Photogra

Capras ’m edinstruktør’.
På manuskriptsiden bidrog bl.a.

phic Detachment, Special Services Division,

Marc Connelly, Theodor Geisel, Frances

Film Production Section. Afdelingen havde

Goodrich, A lbert Hackett, John Huston,

en bemanding på otte officerer, der i begyn

Eric Knight, Allen Rivkin, Leonard Spi-

delsen ledede 35 menige. I 1943 var antallet

gelgass og Anthony Veiller. De foretrukne

af menige i afdelingen vokset til 150.

speakere i filmene var Walter Huston (især

Why We Fight-seriens syv film - betitlet

når det drejede sig om maskulin, frank de

Prelude to War, The Nazis Strike, Divide and

terminisme), John Litel, Lloyd Nolan, Paul

Conquer, The Battle o f Britain, The Battle of

Stewart og Anthony Veiller.

Russia, 1he Battle o f China og War Comes

Disse militærfilm blev så populære, at de

to America - blev produceret i perioden fra

også nåede ud til et civilt publikum. Og her

juni 1942 til september 1945.

sørgede de kommercielle distributionssel

Filmene bestod næsten udelukkende af

skaber hurtigt for at relatere hele serien til

klip fra eksisterende dokumentär- og fik

Capras kendte navn alene. Det øgede fokus

tionsfilm, suppleret af enkelte rekonstruk

på Capras ansvar for filmene skulle senere

tioner m ed skuespillere1, og ca. 25 filmklip

volde ham problemer, da de antikommu

pere under ledelse af William Hornbeck

nistiske heksejagter ram te Hollywood i

kom til at stå til Capras rådighed.

begyndelsen af 50erne - men det vender vi

Et antal erobrede propagandafilm fra
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pra påstår i sine erindringer, at han selv fik

skriftligt Arm y Orientation Course i femten

ijenden var hidtil forblevet under lås og slå

tilbage til.

a f Carl Nørrested

D e syv Why We Fight-film. Seriens første

ret neutrale nabolande (Luxemburg, Hol

del, Prelude to War fungerer som en slags

land, Belgien, Danmark, Norge). Den korte

ouverture. Allerede u nder de indledende

gennemgang af hvert land afsluttes med:

tekster får m an på lydsiden præsenteret et

“Befolkningen i ... vil aldrig glemme!”

potpourri over de allieredes nationalhym 
ner (seriens komponister var Dimitri Tiomkin, Alfred Newman og Meredith Wilson).

Brutaliteten i filmene skildres alene i
forhold til civilbefolkningen; man ser ingen
døde soldater. En logisk konsekvens af det

Prelude to War behandler fascismens

forhold, at filmenes primære målgruppe var

opståen i Italien, lapan og Tyskland fra slut

soldater, som ikke måtte blive desillusione

ningen af Første Verdenskrig til 1937, men

rede.

undgår opkomsten af Francos Spanien.

Seriens næste tre film er hver især til

De totalitære tendenser sættes op m od de

egnet et af de allierede lande, der på dette

demokratiske idéer via citater fra vicepræ

tidspunkt sammen med USA skulle vinde

sident H enry A. Wallaces såkaldte The Price

sejren for ”our world”.

ofFree World Victory-tale fra maj 1942:

The Battie ofBritain lever højt på de

’’Dette er en kamp mellem en fri verden og

fremragende engelske dokumentariske

en verden af trældom”.

beredskabsfilm. England skildres som det

På lydsporet kommenterer Walter
Huston:

demokratiske europæiske ideal, hvor det
ikke er regeringen, men derim od folket, der
fører krigen: “Folket havde som deres leder

Hvilke verdener er det, mr. Wallace her taler
om? (...) Lad os først se på den fri verden. Vores
verden. Hvordan blev den fri? Kun gennem en
lang, uophørlig stræben igangsat af visionære
personligheder: Moses, M uham m ed, Konfutse,
Kristus. Alle troede de på, at alle mennesker for
G uds åsyn var skabt lige.

valgt W inston Churchill til prem ierm ini
ster”.
The Battie o f Russia, den længste af se
riens film, fortæller, hvordan vidt forskel
lige racer på et areal, der er ca. tre gange
så stort som Amerikas, står sammen i en

Fascismens undertvingelseskrige starter
m ed japanernes erobring af Manchuriet i
1931 og fortsætter m ed Italiens angreb på
Ethiopien i 1935, som et isolationistisk USA
og Folkeforbundet (filmen understøtter
dette med melodien “Beautiful Dreamer”)
affinder sig m ed at være passive vidner til.
Seriens anden del, The Nazis Strike, fo
kuserer på germanske forudsætninger for
fascismens genoplivning af idéen om det
romerske imperium ved at fokusere på Karl
Haushofers geopolitiske idéer og skildrer
indlemmelsen af Østrig, Tjekkoslovakiet,
den russiske ikke-angrebspagt, invasionen
af Polen og krigserklæringen m od Frankrig.
Tredje del, Divide and Conquer, koncen
trerer sig om Tysklands løgnagtige pagter
m ed - og efterfølgende angreb på - erklæ

fælles kærlighed til jorden. Det faldt alle
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The Battle of Russia (1943).

rede i samtiden amerikanere for brystet, at

USA’s 400 år. Sun Yat-sen indtager en rolle

russerne blev skildret som et frit og forenet

som en slags Kinas Lincoln, og Chang Kai-

folkefærd, hvor kun Sovjetunionens feudale

shek skildres som en stæ rk leder, der med få

randstater havde en uheldig tendens til at

m idler kæm per mod interne guerillastyrker.

samarbejde med fascisterne. Senere, da

Mao Tse-tung omtales slet ikke. “Vi er Kinas

antikom m unism e kom til at stå højt på den

allierede, m ere end de er vores, eftersom de

amerikanske dagsorden, skulle reaktionerne

har bekæm pet japanerne de seneste syv år,”

vokse sig endnu mere voldsomme.

lyder filmens speak.

Stalin fandt ligefrem The Battie o f Russia
bedre end de russiske beredskabs-kompi

med fantasifulde, anskuelige landkort, der

lationsfilm og lod filmen udsende i Sovjet

kom m er til live som antropomorfe figu

med egen fortale, og den store instruktør

rer. Disse blev leveret af Disney-studierne.

V.I. Pudovkin fremhævede filmen som et

Mange af filmens tekster havde næsten

skoleeksempel på konstruktiv montage.

manifest-agtig karakter, idet de stod skrevet

The Battie o f China virker en smule m in
dre vedkommende. Interessant er det dog,
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Seriens første seks film er alle illustreret

på lærredet.
Den sidste film, War Comes to America,

at filmen sætter landets 4.000-årige historie

anvender m ange citater fra fiktionsfilm,

i perspektiv ved at sammenligne den med

mens USAs historie - fra de første euro

a f Carl Nørrested

pæiske pilgrimmes ankom st med skibet

filmselskabet MGM havde til premieren

Mayflower og frem til 1942 - i grove træ k

udsendt et lille såkaldt Metro-Service-hæffe

gennemgås og præsenteres som en sam

til biografejerne. Reklamematerialet var nu

m enhængende “kamp for frihed og frem

forankret i Capras navn og var bl.a. udstyret

skridt og for bevarelse af samme” ud fra

m ed rosende tirader fra Thomas Døssing,

Roosevelts devise ”Vi hader krig!”

der siden 1944 havde været Frihedsrådets
repræsentant for “det kæmpende Danmark“

Why V/e Fight-filmene i D anm ark. Siden
december 1942 havde det været helt forbudt

i Sovjetunionen.
De følgende film i serien (bortset fra The

at vise film fra de allierede lande i Danmark,

Battie o f China og War Comes to America)

så bl.a. Why We Fight-filmene blev modtaget

blev distribueret via United Artists og alle

m ed glæde efter krigen.

ledsaget af traditionelle filmprogrammer.

Filmene blev distribueret af Supreme
Fleadquarters Allied Expeditionary Force

Fra dokum entarism e til propaganda. Hol

(SHAEF), der fulgte Eisenhowers og Mont-

lywoods egen selvcensur, Motion Picture

gomerys invasion i Europa og opløste sig

Production Code, havde effektivt skånet

selv, da nogenlunde norm ale tilstande var
genoprettet. SHAEF’s filmkontor blev opret
tet i det tyske filmselskab UFAs tidligere lo
kaler på Strøget i K øbenhavn - lokaler, der
var blevet ram t af sabotage kort forinden.
Allerede den 6. maj 1945 kunne SHAEF
m ed en lille pulje af film, der var blevet tek
stet i Sverige og fløjet ind derfra, holde pre
miere på efterkrigstidens første film fra de
allierede lande. Disse film blev hurtigt fulgt
op af en større skibsladning.
SHAEF kom også til at stå for den første
visning af en tekstet W hy We Fight-film
herhjemme, nemlig The Nazis Strike (Na
zisterne gaar til Angreb), der fik premiere i
Park Teatret, Amager Bio og Nora Bio den
11. juni 19452. Filmens danske plakat røber
intet instruktør-ophav, men det gør til gen
gæld dagbladenes anmeldere, som priste
Capra i høje toner. SHAEF har rimeligvis
sørget for lidt skriftligt materiale til filman
melderne.
SHAEF var allerede i gang m ed at opløse
sig selv, da The Battie o f Russia (under titlen
Slaget om Rusland) fik premiere i Nørre
p ort Bio den 22. juni 1945. Der var endnu
ikke ressourcer til et trykt filmprogram
til det almindelige biografpublikum, men

Dansk plakat for film en The N a zis Strike

(1943, N a zistern e g a a r

til A n greb).
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publikum for inform ationer om nazismen.
En spillefilm som Confessions o fa Nazi Spy
(1939, instr. Anatole Litvak) var bestemt
ikke velanset. Og regulære dokumentarfilm

Den amerikanske film er et af de mest effektive
medier, når det gælder information og under
holdning for vores borgere. Filmen bør forblive
fri, for så vidt at det ikke truer den nationale
sikkerhed. Jeg ønsker ingen filmcensur.

var på dette tidspunkt noget, som venstre
orienterede organisationer - f.eks. den New

Der var således ikke umiddelbart noget, der

York-baserede Workers Film and Photo

forhindrede filmindustriens fortsatte kapi

League - havde nærm est patent på3.
Den spæde begyndelse til en statsstøttet
dokum entar-produktion kom i april 1935,

Præsidentens ældste søn, James Roose

da præsident Roosevelt oprettede den så

velt, nærede stor interesse for militære

kaldte Resettlement Administration - fra

træningsfilm - både qua en fremtrædende

1937 Farm Security Administration - der

stilling i den amerikanske flåde og som uaf

producerede enkelte dokumentarfilm, heri

hængig filmproducent. Han fik i maj 1940

blandt Pare Lorentz’ The Plow that Broke the

sat skub i filmindustriens udarbejdelse af

Plains (1936) og The River (1937). Disse film

militære krigsfilm, idet han fik gennem 

skulle - hvis det stod til Hollywood - holdes

ført, at et allerede eksisterende råd under

langt væk fra biograferne.
Et center for udvikling af statslige op

filmakademiet, The Academy’s Research
Council, kom til at stå for den definitive

lysningsfilm, U.S. Film Service, blev i 1938

udarbejdelse af den amerikanske krigspro

oprettet med samme Lorentz som leder

paganda på film. The Academy’s Research

under The National Emergency Council.

Council havde oprindelig haft til opgave at

U.S. Film Service blev hurtigt bremset i sin

etablere fælles tekniske standarder for film

udvikling, da m an havde alt for ambitiøse

industrien, m en havde siden begyndelsen

og forkert proportionerede planer omkring

af 1930’erne også haft en finger med i spillet

centrets produktioner, der udelukkende var

omkring udarbejdelsen af træningsfilm til

fokuseret på landets interne problemer. Den

hæren og signalkorpset.

langsomme Robert Flaherty blev hyret til

Frank Capra, der indtil december 1940

The Land, mens den hollandske kommunist

havde været formand for The Academy’s Re

Joris Ivens stod for The Power and the Land

search Council, kom til at indtage en central

(begge lavet i 1940, om end Flahertys film

rolle i det spil. Capra, der som nævnt lod sig

først blev sponsoreret færdig i 1942).

indrullere til aktiv tjeneste i signalkorpset i

Da Roosevelt i 1940 opstillede til sin

1941, fik udpeget 20th Century Fox’ ledende

tredje præsidentperiode, alt imens Hitler

producent, D arryl F. Zanuck, til formand

invaderede Frankrig, vendtes fokus til USA’s

for koordineringsudvalget, og Zanuck satte

eksterne problemer. U.S. Film Service op

straks signalkorpsets egen filmproduktion

hørte i juni 1940 og nåede kun sporadisk at

skakmat. Capras efterfølger som akadem i

få dokumentarfilm ud til amerikanske for

formand, producenten Walter Wanger, fort

eninger og organisationer.

satte Capras linje.

Tyve dage efter Pearl Harbor, den 27.
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talvinding, og Roosevelt fik da også Hol
lywoods fulde opbakning.

13.

juni 1942 stiftedes et udpræget cen

december 1941, gav præsidenten sin hold

tralistisk propaganda-organ, det allerede

ning til filmindustrien klart til kende i en

omtalte Office o f War Information (OWI),

udtalelse til branchebladet Motion Picture

der fungerede som regeringens talerør.

Herald:

OW I’s øverste leder var journalisten og ny-

a f Carl Nørrested

hedskommentatoren Elm er Davis. OW Is
opgave lød på:
... via presse, radio, film og andre kanaler at for
mulere og gennemføre inform ationsprogrammer
beregnet på styrkelse af en uformel og intelligent
forståelse - hjem m e såvel som i udlandet - af
status og fremskridt vedrørende krigsindsatsen
og regeringens krigspolitik, aktiviteter og mål
sætninger.4

D a Capra m ødte Gud. ”På det tidspunkt,
hvor jeg blev sat til at lave dokumentarfilm,
havde jeg aldrig set en dokum entär selv.
Og jeg kendte ingen, d er havde lavet en. I
Hollywood havde vi ganske vist hørt om
dokumentärer. Vi troede, det var langhå
rede galninge, der lavede den slags,” udtalte
Capra senere. ”Men jeg havde hørt, at doku
m entaristernes gud på det tidspunkt befandt
sig i Washington. Hans navn var Grierson.”
(Udateret interview til en lokal tv-station i
Milwaukee, cit. Bailey 1975: 128).
Skotten John Grierson, der stod fadder
til selve begrebet dokumentarfilm ’ og hele
den engelske dokumentarbevægelse, var en

Frank Capra i kunstneren Ben Soloweys streg.

berejst herre. Han havde fra 1938 reorgani
seret hele Canadas produktion af ikke-fiktionsfilm til det kolossale statslige produk
tions- og distributionsorgan National Film

Capra sagde senere om m ødet med Grier

Board of Canada. Og da Grierson i 1939

son: “Han var en stor kanon, og han forag

lagde vejen forbi USA, fik han sammen med

tede folk fra Hollywood over en kam. Og

den engelske dokumentarfilm instruktør

ikke m indst det forhold, at de skulle til at

Paul Rotha udvirket stiftelsen af et par kort

lave noget så helligt som dokumentarfilm!”

livede amerikanske projekter5.

(Ibid.)

Og man m å sige, at ærkeamerikaneren

Griersons og Capras indsats under krigen

Capra gik uimponeret til sin første doku

var på mange m åder parallel. Grierson stod

mentarfilm. Han opsøgte ganske enkelt den

bag National Film Board of Canadas store

største kapacitet på om rådet og bad om et

dokumentarserie World in Action (1941-45,

godt råd.

redigeret af englænderen Stuart Legg), der
ligesom Why We Fight byggede på allerede

Jeg sagde: ”Mr. Grierson, alle siger, at du ved alt,
hvad der er at vide om dokum entarfilm . Jeg har
fået en opgave her. Hvordan fanden laver man
dokumentarfilm?” Grierson kiggede på mig,
udbrød et “Ha, ha, ha” o g skred.” (Ibid.)

eksisterende dokumentarisk materiale og
havde den amerikanske newsreel-serie
March o f Time som forbillede.
World in Action blev populær også i USA,
men den kunne på ingen måde stå sig i kon-
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kurrence med den sensationelt populære

gjorde, at en film som Know Your Enemy -

Why We Fight. Såret forfængelighed kan

Japan blev trukket helt ud af OWI’s distribu

muligvis forklare, hvorfor Grierson hverken

tion, fordi den fremstillede kejser Hirohito

omtaler Capra eller Why We Fight i nogen

som ansvarlig, på samme måde som Hitler

af de artikler, der udgør dokumentarismens

blev det i samtlige film, der angik Tyskland.

bibel, Grierson on Documentary (udgivet

Know Your Enemy - Japan udpeger i en

første gang i 1946).

idelig, besværgende talestrøm Japan som

At kende fjenden. Den flittige Capra-enhed

verden’. En fjende, der opererer fra et land

den farligste irrationelle fjende for ’vores
udarbejdede efter maj 1943 hver anden uge

område på størrelse m ed Californien (jord

offentlige newsreels betitlet The War (senere

arealer er en ofte anskueliggørende faktor i

omdøbt til Army-Navy Screen Magazine).

disse film), som bebos af et barbarisk blan

Det blev til 50 sådanne newreels, hvortil

dingsfolk (!), d er har tilpasset sig samuraier

kom 46 ugentlige klassificerede Staff Film

nes code o f warriors, hvor baghold betragtes

Reports (fra juni 1944 og frem), der kun

som en kunst. Den tradition, pointerer fil

cirkulerede blandt overkommandoen, h er

men, er blevet bibeholdt frem til Hirohitos

under præsidenten.

dage og har effektivt modstået den strøm af

Endelig stod enheden for yderligere ti
deciderede propagandadokumentarer, som
angik forskellige specifikke problemstillin

tede med Magellans opdagelsesrejser.
Det dæmoniserende billede, der skabes

ger vedrørende krigens forløb, og som var

af den japanske fjende, er en smule para

instrueret af enten Capra eller en af hans

doksalt set i lyset af, at Capra tilsyneladende

project officers. De vigtigste film hørte til

havde stor respekt for den japanske krigs

grupperingerne Know Your Ally eller Know

propaganda. I 1944 bistod blandt andre Ca

Your Enemy, men der var også kuriøse islæt.

pra og instruktørkollegaen Alexander Korda

Den antropologisk interessante The N e

den berømte og berygtede amerikanske

gro Soldier fra 1944 blev således udarbejdet

antropolog Ruth Benedict i arbejdet med

af Carlton Moss og Marc Connelly - sidst

en efterretningsrapport om japanske krig

nævnte havde i 1936 været ophavsmand

spropagandafilm, som var bestilt af Office of

til spillefilmen The Green Pastures (Guds

Strategic Services - det senere CIA. Capra

grønne enge), der udelukkende havde sorte

og kollegerne blev i den sammenhæng bedt

skuespillere på rollelisten. The Negro Soldier

om at bedøm m e den tekniske og kunstne

betød, på trods af sin stiltiende accept af

riske kvalitet af japansk propaganda, og de

raceadskillelse i hæren samt mange barnlige

fandt japanernes film ’’overlegne i forhold

racistiske stereotyper, et lille skridt frem for

til de film, der blev produceret i Europa og

de sortes borgerrettigheder. Bl.a. berettede

Amerika” (Benedict 1943: 15). Det var sær

filmen om den populære bokser Joe Louis’

lig skuespillet, som imponerede Capra ved

militære indsats for sit land.

de japanske propagandafilm. Ifølge Benedict

Det hændte - især med de mere storpo
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potentielt frelsende missionærer, som star

bemærkede han: ”Vi kan simpelt hen ikke

litiske dokum entärer - at politiske vinde

overgå det her. Vi laver sådanne film én

fordrede ændringer. Den skyld, som am e

gang hvert tiår. Vi har ikke skuespillerne til

rikanerne pådrog sig med bombningen af

det.” (Ibid.).

Hiroshima og Nagasaki, relativerede eksem-

Know Your Enemy - Japan blev først

pelvis smædekampagnen m od japanerne og

færdiggjort af Theodor Geisel og Capra i

a f Carl Nørrested

1945 - kort før A-bombeangrebene på Ja

The Army Pictorial Service i 1944.

pan. Filmen harm onerede som nævnt ikke
m ed den udbredte skyldfølelse i USA efter

Capra fra populism e til centralisme. Frank

Hiroshima og Nagasaki og blev hurtigt taget

Capras løbebane fra 1930 til 1950 ser på

af plakaten. En opfølgende film, Our Job in

overfladen glansfyldt og logisk sam m en

Japan, blev end ikke udsendt.

hængende ud. Han anskueliggjorde den

Your Job in Germany (1945, instr. Theo

menige m ands fantastiske indsats i et USA,

dor Geisel) tog bedre kegler hos de udsta

der evnede at rejse sig fra en økonomisk

tionerede. “Sejr fører til fred - nogle gange,”

depression, trodse de fascistoide trusler fra

hedder det i de indledende tekster. Den

Centraleuropa, lede ‘den frie verden’ til sejr

forestående opgave i Tyskland indebærer

under A nden Verdenskrig - skulder ved

imidlertid, at amerikanske soldater står over

skulder m ed de Allierede - og som trods

for “fremtidige nazister”, hvilket man kan

kommunistiske trusler fra Østeuropa for

aflæse af historien, hvor Tyskland har for

måede at genetablere mellemkrigstidens

nægtet hvert et nederlag.

tryghed og bevare optimismen.

“Du er oppe imod den tyske historie.

Men der er også paradokser i Capras

Stol ikke på dem,” hedder det. ”Gør ikke

udvikling. Behovet for en stærk statsmagt

nar. Indgå ikke i diskussioner. Knyt ikke

kom gennem 40’e rne til at fylde meget i C a

venskaber. Giv dem aldrig din tillid. (...) De

pras oeuvre, men i karrierens begyndelse i

siger kun undskyld, fordi de tabte krigen.”

1930’e rne talte han populismens sag i en lang

Hitler fremhæves ikke længere som bæreren

række succesfilm.

af kollektiv skyld. Den har det tyske folk

Populismen bruges i denne sam m en

overtaget, og folket skal først og fremmest

hæng om en ideologi, hvor individualismen

pacificeres. Foreløbig er der ikke håb for

- i fuld overensstemmelse med Skaberens

demokratiet.

hensigt - er menneskets højeste mål. Det

Capra havde iværksat sin første film om

omgivende samfund bør i bedste fald blot

Tysklands-spørgsmålet m ed Here Is Ger

fungere som garant for den private ejen

many i 1942, der skulle have været instrue

domsrets ukrænkelighed. Populismen, der

ret af eksil-tyskeren E rnst Lubitsch. Den var

har agrare rødder, står således i opposition

tænkt som en dramatisk spillefilm med den

til den kapitalistiske industrikultur, fag

arketypiske germaner ’Karl Schmidt’ som

foreninger og den omsiggribende føderale

hovedperson, og den skulle vise, at den mili

statsmagt.

taristiske arv blev overleveret fra generation

I et fyndigt forord til erindringsbogen

til generation. Filmen blev senere bearbejdet

The Name Above the Title fra 1971 skriver

efter den vante March o f Time-opskrift af

Capra i bedste americana-tradition om sin

Lubitschs assistent G ottfried Reinhardt (der

ungdom:

var søn af teaterm anden Max Reinhardt)
under titlen Here is Your Germany. En film,
som Capra fik overflødiggjort ved den langt
mere hårdtslående Your Job in Germany.
Capra kunne nu m ere end nogensinde
leve op til den amerikanske succesmyte.
Han blev udnævnt til oberstløjtnant i juli
1942 og endte i toppen som assistant chiefi

Jeg afskyede fattigdom. Hadede at være en
bondedreng. Hadede at være en smårapsende
journalist-knøs strandet i en snusket siciliansk
ghetto i Los Angeles. M in familie kunne hverken
læse eller skrive. Jeg ville væk. Hurtigst muligt.
Jeg ledte efter noget, et håndtag eller et greb, der
kunne katapultere m ig over sporene fra mit lur
vede taberland til vindernes overflodssamfund.
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medier og dramaer, alle med manuskript
af Robert Riskin: Lady fo r a Day (1933,
Lady for en dag), It Happened One Night
(1934, Det hændte en nat), Broadway Bill
(1934), Air. Deeds Goes to Town (1936, En
gentleman kommer til byen), Lost Horizon
(1937, Tabte horisonter) og You Can’t Take
It With You (1938, Du kan ikke tage det med
dig). De behandler alle mere eller mindre
eksplicit Depressionen, og de viser alle gennem den lille mands eksempel - en
løsning på krisen, der indebærer, at de rige
Social bevidsthed i A m erican M adn ess (1932, A m erik a n sk
galskab) m ed Walter Huston og Constance Cum m ings i fokus.

frivilligt opgiver deres privilegier, at staten
undlader at blande sig, og at alle, der ikke
i forvejen bor ude på landet, søger tilbage
til naturen og dermed ryster det m oderne
industrisam funds problemer af sig. Det var

Det var samarbejdet med manuskriptforfat

ikke ligefrem den idé, præsident Franklin D.

teren Robert Riskin og producenten Harry

Roosevelt (der kom til magten i 1932) havde

Cohn på Columbia-studierne, der formede

med sin New Deal.

Capra som ung filmkunstner. Et af deres

At Capra og Riskin i adskillige filmhisto

tidligste værker, American Madness (1932,

riske værker alligevel direkte beskrives som

Amerikansk galskab), er rimeligvis den før

besyngere af Roosevelt-æraen, kan således

ste spillefilm, der fremstillede Depressionen

undre. Det var i realiteten den japanske

for et almindeligt biografpublikum. Filmen

bomberegn over Pearl Harbor 7. december

følger en idealistisk bankleder (Walter

1941, der for en periode gjorde svorne po-

Huston), som gennemskuer krisens onde

pulister til overbeviste tilhængere af New

cirkel: Hvis penge ikke investeres, opstår der

Deals statsindgreb.

arbejdsløshed, og så har folk ingen penge
at købe for, og virksomhederne ingen m id

D et vigende engagement. Man kan med

ler at producere for. Storkapitalen i filmen

god ret hævde, at dokumentarismen var en

repræsenteres af bankvæsenet, der kun vil

nødvendig saltvandsindsprøjning for Capra.

låne ud imod sikkerhed.

Da opgaven m ed Why We Fight kom, kunne

Den idealistiske bankdirektør finder, at
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man allerede ane konturerne af den uenga

US As sikreste grundlag er karakteren, og

gerede type spillefilm, han producerede i ef

han låner ud til små selvstændige i tillid til

terkrigsårene. Et af disse jaskede værker var

deres gode populistiske væsen. Depressio

hans filmatisering af gyserhygge-boulevard-

nen vil kunne afværges, hvis storkapitalen

komedien Arsenic and Old Lace (Arsenik og

opløser sig selv til fordel for de afgørende

gamle kniplinger), som Capra af hæren fik

faktorer i erhvervslivet: de små selvstændi

albuerum indtil januar 1942 til at optage og

ge, der forvalter økonomien - når den ellers

klippe færdig. Filmen nåede i øvrigt først et

er til rådighed - ud fra menneskelig indsigt

almindeligt biografpublikum så sent som

og ikke ud fra profithensyn.

september 1944, da stykket omsider var

Derefter fulgte en række af sociale ko

taget af plakaten på Broadway.

a f Carl Nørrested

Efter krigen måtte Capra meget m od sin
vilje starte eget selskab og blive uafhængig.

Usikker på fremtiden valgte Capra at
sælge Liberty og sig selv til Paramount.

H an fik dog William Wyler, George Stevens
og Sam Briskin til at gå samm en med sig.

D en kolde krigs vinde. For atter at dem on

M ed sig tog han også frihedsklokken som

strere sin amerikanske og antikom m unisti

logo, da de fire skabte produktionsselskabet

ske loyalitet meldte Capra sig nok en gang

Liberty Films, Inc. Nu ville Capra lave den

til krigstjeneste ved udbruddet af Korea-

essentielle Capra/Riskin-film - ganske vist

krigen i 1950. Han havde dog ikke lyst til

uden Riskin6.
Ikke færre end ni manuskriptforfattere
var inde over I t’s a Wonderful Life (1946,
Det er herligt a t leve), og aldrig havde Capra

at lave film om krigen, da han - som han
udtrykte det - dybest set ikke anede, hvad
den gik ud på.
På grund af mistanken om kom m unist

selv været m ere aktiv i skrivefasen. Fortek

sympatier i forbindelse med The Battie of

sterne krediterede foruden ham selv Frances

Russia ønskede signalkorpset ham på ingen

Goodrich og Albert Hackett. I sin selvbio

m åde genindkaldt. I stedet blev Capra som

grafi skriver Capra:

civilist en del af Defense Department s hem 
melige tænketank VISTA, som bl.a. opere-

Jeg syntes, det var min bedste film nogensinde.
Ja, jeg syntes faktisk, det var den bedste film,
nogen nogensinde havde lavet. Den var ikke lavet
for at behage de blaserte anm eldere, ej heller de
trætte intellektuelle. Det var min film, skabt for
den slags mennesker, som jeg holder af; den film,
jeg havde ønsket at lave, siden jeg for første gang
kiggede gennem en kameralinse. ( ...) En film,
der kunne fortælle den svage, den m odløse, den
desillusionerede; drukkenbolten, junkien, lude
ren; folk bag fængselsmure og folk bag jerntæp
per, at intet menneske er en taber!' (Capra 1971:
422)

Capra fik overtalt James Stewart til at påtage
sig rollen som George Bailey, skønt Stewart
efter krigsoplevelserne var fast besluttet på
ikke at vende tilbage til filmen. Donna Reed
fik det gennembrud, enhver skuespillerinde
drøm m er om. Projektet lykkedes. Filmen,
der ved sin fremkomst virkede hyggeligt
arkaisk, er i dag den vestlige halvkugles
foretrukne tv-julefilm.
I t’s a Wonderful Life fik mange nom ine
ringer, men til Capras store skuffelse ingen
Oscars. Efterkrigstidens publikum var langt
m ere stemt for den stramt realistiske tone,
som William Wyler anlagde i The Best Years
o f Our Lives (De bedste år), der blev produ
ceret hos Samuel Goldwyn i 1946.

D et var på alle måder en hjemvenden til de trygge rammer, da
Capra i 1946 lavede It’s a Wonderful Life (Det er herligt at leve).

Capra og krigen

rede med moderne psykologisk og kemisk

premieren fundet det hyklerisk, at filmen

krigsførelse. Capra blev tilknyttet et lille

omtalte Ruslands nyere historie som “det

råd, PSYCHON, der beskæftigede sig med

kristne kors’ sejr over det fascistiske ha

psykologisk krigsførelse, og han indleverede

gekors”. Hvor filmen Divide and Conquer

forslag til en filmserie med arbejdstitlen

havde hudflettet Tysklands brud på samtlige

Why We Arm. I denne periode blev han

pagter, skildrer The Battie of Russia ikke-

løbende informeret om, at hans akter blev

angrebspagten mellem Rusland og Tyskland

grundigt gennemforsket af HUAC (House

som et klogt taktisk greb, der tjente til at

Un-American Activities Committee).

forstærke Sovjets forsvar.

Det paranoide politiske klima i Hol

Under HUAC-efterdønningerne trak Ca

lywood fik i 1951 Capra til at ophæve den

pra Anatole Litvak frem som eneinstruktør

kontrakt, han havde med Paramount, fordi

af denne film. Capra anførte, at han under

størstedelen af hans medarbejdere ifølge

produktionen af The Battie of Russia havde

HUAC’s efterforskning havde haft kom m u

været intenst optaget af sit samarbejde med

nistisk baggrund.

den britiske regering om filmen Tunisian

Capra var erklæret m odstander af
HUAC s høringer, der for alvor tog fart fra
marts samme år. Han slap selv for indkal

Victory og derfor havde overladt eneansva
ret til Litvak allerede i august 1943.
Trods Capras samarbejde med undersø

delse til afhøringer, men mange af hans

gelseskomitéen mistede VISTA tålm odighe

tidligere medarbejdere blev sortlistet - syv

den om kring en afgørelse vedrørende Ca

af dem efter at være blevet angivet af Capra.

pras loyalitet og besluttede i september 1951

Det skete i hans 225 sider lange Security

at fratage ham hans opgaver for nationens

Board File, som han 29. december 1951

sikkerhed.

indleverede til Army-Navy Personnel Secu

1 1952 sendte State Departm ent instruk

rity Board for at få lov at forblive i VISTA-

tøren ud på en sidste patriotisk mission - til

projektet.

en international filmfestival i Indien, hvor

En af dem, Capra angav, var den forhen
værende kommunist Sidney Buchman, der

han talte demokratiets sag imod de kinesi
ske og russiske delegater.

bl.a. havde leveret det blændende m anu
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skript til James Stewart-filmen Mr. Smith

M inderne h a r man da lov at have. Først i

Goes to Washington (Mr. Smith kommer til

1959 kunne Capra - genrejst efter McCar-

Washington) fra 19397. Buchman var selska

thy-periodens paranoia og med Frank

bet Columbias mand. Efter at have slået sit

Sinatra som finansiel makker i produk

navn fast som manuskriptforfatter overtog

tionsselskabet Sincap - atter slå gækken løs.

han supervisionen af produktioner fra 1942

Det skete m ed en sentimental komedie, der

og avancerede endda til vicepræsident i

faktisk virkede som en anakronistisk gen

firmaet. Men karrieren blev brat afbrudt i

indspilning af King Vidors folkelige drama

1951, da han blev døm t for foragt for ret

The Champ (Champ, mesterbokseren) fra

ten ved ikke at ville optræde som angiver til

1931 - blot i skingre farver og anstrengte

HUAC.

Cinemascope-kompositioner. Filmen fik

I takt med antikommunismens frem 

den betegnende titel A Hole in the Head

vækst kom Why We Fight-f\\men The Battie

og indledte Capras endelige deroute som

o f Russia naturligvis i HUAC s søgelys.

instruktør. H an var havnet i afmægtig mo

Mange amerikanere havde allerede ved

notoni.

a f Carl Nørrested

I 1961 lavede han en totalt parodisk
genindspilning af en af sine mest gemytlige
komedier, Lady for a Day, under titlen A
Pocketful o f Miracles (Lady for en dag). Sam
tidig genvaktes im idlertid interessen for de
film, der havde gjort ham til 30ernes bedste
filminstruktør. Og Capra greb atter tilbage
til rødderne med erindringsbogen The
Name Above the Title fra 1971, den måske
endnu i dag mest berøm m ede biografi fra
Hollywood.
I The Name Above the Title giver Capra
udtryk for, hvor vigtig anerkendelsen af

Frihedsklokken fra Why We Fight.

hans indsats for fædrelandet var for ham. I
en af bogens mange mindeværdige passager
(s. 407f) fortæller han, hvordan han den
14. juni 1945 - dagen inden sin planlagte
tilbagevenden til Hollywood - bliver kaldt
ind på general George C. Marshalls kontor.
Capra frygter det værste, og til en kollega
udbryder han:
Jeg kommer aldrig ud af denne fandens hær.
Først var det Why We Fight- filmene. Hurtigt,
hurtigt, hurtigt! Så negerfilmen. Skal have den i
morgen. ( ...) I sidste m åned var det On to Tokyo\
Moralen i Europa er sløj. Eisenhower og de an
dre generaler vil besvare soldaternes spørgsmål
per film. 30 dage til at lave den\ Jeg er udkørt,
Lyman! Kaput! Hvis ham den forpulede Marshall har endnu en hasteopgave til m ig GÅR JEG
BERSÆRK.

ligner en vagabond ... Jeg rødmer af skam. G e
neralen trykker m in hånd. Andre generaler dan
ner kreds om m ig ... trykker m in hånd ... de er
stolte ... jeg er følelsesløs ... M unson omfavner
mig ... forbliv nu op rejst... ikke bryde samen ...
Frank McCarthy redder m ig ... fører m ig til sit
kontor og ud på gangen ... jeg går ned ad gangen
... som en zom bie ... med udtalelser i den ene
hånd og en medaljeæske i den anden ... går ud
på det første det bedste to ile t... ind i aflukk et...
låser døren ... sætter m ig på sæ d e t... og græder
som et spædbarn ...

Noter
1.

Da Capra kommer ind på den øverstbefa
lendes kontor, får han sig dog en overra
skelse.
Jeg brasede ind og stoppede så op, som om jeg
var blevet skudt. Det var et tableau i bedste
Graustark-stil. General M arshall sm ilede bag sit
skrivebord. På rad og række og m ed front m od
mig stod generaler med udm ærkelser (...)
FORTJENSTMEDALJEN ... til mig! Den
højeste udmærkelse, hæren kan tildele for ikkekamphandlinger. General Pershing havde m odta
get fortjenstmedaljen, og general Eisenhower, og
general Marshall.
Og nu kommer general Marshall over for
at vise mig den ære. Blitz-pærer glimter ... Jeg

Til den sidste af filmene anvendtes enkelte
nye optagelser fra den amerikanske provins.
D e var ifølge Capra optaget i Louisiana-området af Robert Flaherty som en bestillings
opgave: “Han tullede bare rundt og havde et
stort filmhold, som ikke havde bedre at tage
sig til.” (cit. Bailey 1975: 129).
2. Filmen blev i øvrigt vist sam men m ed et
stykke engelsk brugsdokumentarisme, Coas
tal Command (1942, instr. J.B. H olm es).
3. Produktionen af oplysningsfilm - orientation
film s - havde ganske vist eksisteret næsten
siden film m ediets opfindelse, m en de havde
lidt en hensygnende tilværelse under hhv.
flåden og signalkorpset. Sent under Første
Verdenskrig (1917) stiftedes Com m ittee on
Public Information, der forsøgte at få de
forskellige militære orientation film s lanceret
i foreningssam m enhænge. Det lykkedes dog

Capra og krigen
ikke dengang regeringen at få iværksat et
egentligt samarbejde med den traditionelle
filmbranche om at nå et almindeligt under
holdningsorienteret biografpublikum - ej
4.

5.

6.
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heller uden for USA.
Federal Register VII, 1942 - specifikt om
OWI D om estic Branch. D enne afdeling (le
det af Gardner Cowles) blev fra august 1942
suppleret af et OWI Overseas Branch kontor
i New York (ledet af Robert Sherwood med
et tilknyttet M otion Picture Bureau styret af
Philip D unne og Robert Riskin). OW I’s var
tegn var i øvrigt frihedsklokken Liberty Bell,
der siden uafhængighedserklæringen i 1776
har fungeret som det amerikanske friheds
ikon par excellence.
Det drejede sig om Association o f D ocum entary Film Producers (med Mary Losey
som omdrejningspunkt) og American Film
Center (m ed Pare Lorentz som ankermand).
Sidstnævnte skulle som det britiske forbil
lede British Film Centre (fra 1937) formidle
kontakt m ellem dokumentarfilmproducenter
og sponsorer. Endvidere fungerede Grierson
som guru for den socialistiske filmgruppe
Frontier Films, som opnåede en vis gennem 
slagskraft i perioden 1938-42. Gruppen hav
de rødder i Workers Film and Photo League,
var hadet på regeringsplan og blev nærmest
betragtet som en bande småkriminelle.
Robert Riskin følte, at hans indsats blev
overset, og han aftalte med Cohn, at han
efter juni 1936 selv skulle markere sig som
instruktør af egne manuskripter. Det projekt
indledtes m ed Cary G rant-filmen When
You’re in Love, der dog ikke førte til noget
instruktørgennembrud for Riskin. Han ryk
kede derpå over til konkurrenten Samuel
Goldwyn og fungerede som lidet bem ær
kelsesværdig associate producer på et par af
dennes film. Capra, der havde følt sig stavns
bundet af Cohns stramme femårs-kontrakter
og følte sig for stor til Columbia, valgte nu
at gå sam m en med Riskin i et fælles pro
duktionsfirma, der symptomatisk nok kom
til at hedde Frank Capra Productions, Inc.

7.

Selskabets Meet John Doe (1941) virkede som
en lidt træt videre udpinning af Mr. Deeds
Goes to Town -konceptet, og derefter opløste
Capra/Riskin definitivt deres direkte samar
bejde. U nder krigen var Riskin tilknyttet som
korrespondent for Liberty Magazine samt
medarbejder på Ministry o f Informations
krigspropagandafilm i London.
En ukrediteret Marc Connelly stod i øvrigt
for film ens dialog.
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