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Danske propagandafilm under besættel-
sen. En fiIm af Christian Alsted. Klip og lydar-
bejde: Walther Jensen. Produceret for Statens
Filmcentral og Undervisningsministeriet af
Nordisk Film TV AJS. 16 mm. sort/hvid. 43 min.

Uddrag fra: UFAJDansk Filmavis, Der er et yn-
digt land (Fotograf Aage Wiltrup), Mellem syd-
fynske sunde (Instr. H. Reichstein-Larsen),
Brunkul (Instr. Bjarne Henning-Jensen), Gas
underjorden (Instr. Theodor Christensen), Spild
er penge (Instr. Ole Palsbo), Ungdom i arbejde
(Instr. Theodor Christensen), Wir erobern Land
(Instr. Martin Rikli, Tlskland 1937), Das soziale
Gesicht Dånemarks (Instr. Karl Roos, Mogens
Skot-Hansen, Henning Friis m.fl.), For folkets
fremtid (Instr. KarI Roos, Mogens Skot-Hansen,
Henning Friis, Spren Melson, Hagen Hassel-
balch og Ole Palsbo), Der ewige Jude (Instr.
Fritz Hippler, Tlskland 1939), Kornet er i fare
(Instr. Hagen Hasselbalch), Night Mail (Instr.
Basil Wright, England 1936) og Kartofler (Instr.
Ole Palsbo).

Med tak til: Det danske Filmmuseum, Nordisk
Films Kompagni AJS, Minerva FiIm A/S, A/S
ASA Film, T[ansit Film-Gesellschaft Mbh,
Miinchen, Bundesarchiv, Koblenz og The Post
Office, London. Udlejning: Statens Filmcentral.

Christian Alsted. Mag.art. i filmvidenskab.
Speciale i besættelsestidens kortfilm. Undervi-
ser i film- og TV-analyse ved K6benhavns Uni-
versitet. Journalistik og anmeldelser i tidsskrif-
terne ,Levende Billeder", "Tænk. oB "Kosmo-
rama.. hoduktion af radioudsendelser om film
og video. Medtilrettelægger af ungdomspro-
grammer for TV i 1969-71.

Denne pjece, der er udgivet af Statens Filcen-
tral, udleveres gratis i forbindelse med forevis-
ning af fiImen. Henvendelse til Statens Film-
central, Vestergade 27,1456 Kgbenhavn K, el-
lir Jyllandskontoret, Lundingsgade 33, 8000
Arhus C.
Lay out: Kjeld Brandt. Tbykt hos Frede Rasmus-
sen, København.
Udgivet af Statens Filmcentral, 1985.

Danske propagandafilm
under besættelsen

Besættelsen af Danmark 194045 er et spændende kapitel i den danske doku-
mentarfilms historie. I denne periode blev denne i Danmark ret upåagtede
filmtype nemlig instrument for aktuel samfundsoplysning og propaganda i
større målestok. Ligesom det var sket i England og i Tlskland i 30'erne.

Dokumentarfilmene fik plads i biograferne - som forfilm på 6-8 minutter. De
fikpå den måde det stgrste publikum i tale, på ettidspunkt, hvorTV endnu ikke
eksisterede, og det var populært at gå i biografen. Tilskuertallet for en enkelt
kortfilm kunne under besættelsen komme helt op på l million. Statsminister
Støuning forklarede da også motiverne bag den storstilede kortfilmproduktion,
regeringen fik sat i gang fral941., således:

,Vi uil uise det arbejdende Dønmørk på Film, og der er ingen Tltiul om,
at d,er her ydes en Indsats af uæsentlig Betydning. Statistileleen uiser, at
25 millioner Mennesher Aøret rundt gæster Landets ca.400 Filmsteøtre,
og netop derfor tqler uore Kortfilm om dansk Produh,tion til et stort
Publikum. Det er Tønken øt uduide dette Filmsorbejde, og der er herom
iuærhsot et nØje samarbejde med' Erhueruene 

å"*okrot", d,. 1g.2.1942)

Medierne var i det hele taget en vigtig informationskanal for regeringen i
besættelsens fØrste tre år. I radio og på tryk udsendte konge og statsministre den
ene opfordring efter den anden til befolkningen om at forholde sig i ro og ikke
glre modstand, endsige begynde på sabotage. Og den h,orte doktmentarfilm -
kortfilmen - viste befolkningen alle de positive initiativer, der blev taget for at
afhjælpe de mange samfundsproblemer, besættelsen havde skabt. Kortfilmen
viste, hvordan regeringen giorde noget ved den omfattende arbejdsløshed. Den
viste, hvordan industrien skabte nye arbejdspladser og producerede alternativ
energi og genbrugsvarer. Den viste, at det var vigtigt, at befolkningen udviste
samfundssind og f.eks. afleverede spild og kasserede genstande til de mange
spildindsamlinger, så de kunne blive til nye varer i den råstoffattige tid.

Kort sagt kunne kortfilmen bruges til at styrke den nq'tionale optimisme,
troen på at "det nyttede noget< - selv om levestandarden faldt, den tyske
besættelsesmagt greb ind i handle- og ytringsfrihed med udgangsforbud, spær-
retid og censur, og mange måske var skeptiske over tilpasningen til et fremti-
digt Neuropa, under Hitlers førerskab.

)



Film i propagandaens tjeneste
I dag ville vi nok kalde det, mange af de statslige kortfilm blev anvendt til, for
reklame.

Dengang skelnede man imellem oplysning og propaganda. Propaganda var
det, når man ville overbevise om en bestemt sag og tog forskellige påvirknings-
midler i brug, der appellerede til fplelserne. Theodor Christensen, en af de
fgrende danske dokumentarfilm-instruktgrer, mente ligefrem, at det var umu-
ligt at lave dokumentarfilm uden atbedrive propaganda. For enhver dokumen-
tarfilm rummede altid et bestemt synspunkt, en bestemt hensigt - det var
derfor, den blev lavet.

Filmanmelderne mente tilsyneladende det samme. De strlede om sig med
ordet propagandø, når de rosende anmeldte de nye kortfilm i aviserne. F.eks.
bragte Nationaltidende denne overskrift i1942, efter en kortfilmpremiere:

,Fem strøq.lende Kortfilm - Propøganda, Shønhed. og Underholdning
pøø fremrøgende Møøde blandet i Stq.tens nye Propagandafilm".

Propaganda var altså ikke forbeholdt nazisterne. De drev den imidlertid til det
yderste i deres hadske anti-jødiske hetzkampagner og i deres lpgnagtige frem-
stillinger af udviklingen af 2. verdenskrig i fiIm-ugerevyerne "Deutsche Wo-

Brunkul
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chenschaun. Ugerevyerne skulle indgive det tyske folk en begejstret tro på den
tyske krigsfgrelse og det nazistiske 1000 års riges fremtid. Det gjaldt i denne
form for krigspropagan.da om at få befolkningen til at hade fienden mest muligt
- et kneb, som USA også benyttede sig af i de amerikanske krigs-propaganda-
film.

Herhjemme fik vi - ufrivilligt - også indblik i den tyske krigs-propaganda på
fiIm. Det skete i de tyske ugerevyer, der i en særlig dansk udgave skulle vises
som forfilm i biograferne. Den anti-j6diske propaganda kunne vi se i flere af de
tyske spillefilm, der ligeledes blev tvunget ind i biograferne samtidig med, at de
engelske, amerikanske og franske film blev forbudt.

I den sammenhæng spillede de danske kortfilm og spillefilm en særlig rolle -
tyskerne tillod nemlig, at de blev vist i fuldt omfang. Ellers ville de danske
filmselskaber og biografer ikke kunne eksistere.

For kortfilmene kom der ligefrem den ordning i stand, at de i hvert enkelt
tilfælde havde forret og kunne erstatte en tysk ugerevy. Dette var med til at g4re
dem særdeles populære både blandt biografejere og blandt publikum. Ialt nåede
der at blive lavet ca.70 danske statsstØttede kortfilm under besættelsen. De
blev udsendt enten som lpse forfilm i et stort antal kopier - eller i fast tilknyt-
ning til en dansk spillefilm.

Fra nationalt beredskab til kulturel
modstandskamp
Da politikerne fik finene op for kortfilmens muligheder, eksisterede der hver-
ken et statsligt produktionsorgan eller nogen kortfilmtradition herhjemme.
Man forslgte derfor i første omgang at få det folkeoplysende Dansk Kulturfilm
til at tage sig af opgaven. Dansk Kulturfilm var oprettet it932, direktøren hed
Thomas P. Hejle, en aktiv organisator af folkeoplysningsarbejdet i Danmark.
Han prioriterede Danmarkshistorien, dansk natur og kultur højt og brld sig
ikke om aktuelle dokumentariske film - endsige propaganda. Af denne grund
kom nogle af de fprste kortfilm, der blev udsendt til biograferne i 1941 til at
handle om den danske kulturarv og natur på en måde, som faldt helt i tråd med
den patriotisme, der blomstrede op i besættelsens fgrste år. Statsminister Stau-
ning og flere andre ministre brpd sig imidlertid ikke om film, der udelukkende
viste et Danmark, der lignede et besat Frilandsmuseum. Da staten var med til
at betale for filmene, måtte Dansk Kulturfilm b6je sig ind under de politiske
bestræbelser på kortfilmområdet og producerede under besættelsen adskillige
meget populære film om landbrugsforhold og vore nationale husdyr, koen og
hesten.

Det var imidlertid ikke tilstrækkeligt. Regeringen oprettede derfor et nyt
filmudvalg i 1941 til at tage sig af produktionen af film om "det arbejdende
Danmark", som Stauning udtrykte det. Dvs. film om, hvordan regeringen og
industrien løste beskæftigelsesproblemet, råvaremanglen og brændselsmang-
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Ungdom i arbejde

len. Filmudvalget og dets kortfilm blev hurtigt en succes. Det mestrede den
korte dokumentarfilm og fik mange opgaver fra forskellige ministerier. Her-
iblandt optagelsen af en række film om den betydning, de sociale institutioner
havde for befolkningens tryghed og sundhed. I 1944 - da Danmark havde mistet
sin regering - blev det dØbt orr.til Ministeriernes Filmuduølg og fortsatte med at
lave film, der oplyste og advarede mod de mange farer, der truede befolkningen:
Fra bombeangreb og kgnssygdomme til de mange skadedyr, der florerede.

Mens den tyske krigsfgrelse i besættelsens sidste år var på vej mod sit
endelige nederlag, blev Danmark knyttet nærmere til de allierede igennem den
tiltagende modstandskamp. Dette gav plads for mere humor, ja ligefrem ironi
over besættelses-situationen i flere af de kortfilm, der blev lavet i L944-45.8n
slags kulturel modstandskamp på film, der opstod lige så sent som den rigtige,
men alligevel har skrevet filmhistorie.

Hvem lavede filmene?
Den statslige kortfilmproduktion blev ledet af embedsmænd. De var ansvarlige
for, at de ideer og hensigter, som ministre og magtfulde organisationer ville
have frem også kom det i filmene. Man måtte også passe på ikke at genere
tyskerne. Denne del af arbejdet tog kontorchef Jørgen Dich, Regeringens Be-

,fi
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skæftigelsesudvalg, og kontorchef VilhelmBoøs, Justitsministeriet, sig af. Den
praktiske ledelse af filmarbejdet blev lagt i hænderne påMogens Sltot-Hq.nsen-
en ungjurist, der blev hentet ind på den betydningsfulde post på grund afhans
filminteresse og kontakter til filmverdenen. Han havde et frisk blik for kortfil-
mens muligheder og slagkraft og var ikke bange for at sætte nye talenter i gang.
Instruktprer og fotografer, der hurtigt indforskrev sig som fremragende kort-
filmskabere. Flere af dem kom senere til at lave spillefilm. Kortfilmene under
besættelsen kom på denne måde også til at fungere som en slags filmskole, som
et opdyrkningsfelt for nye talenter, hvoraf kan nævnes Theodor Christensen,
KarI Roos, Jørgen Roos,Ingolf Boisen, S6ren Melson, Hagen Hasselbalch, Bjør-
ne Henning-Jensen, Astrid, Henning-Jensen, Ole Palsbo og ikke at forglemme -
Mogens Skot-Hansen selv.

En tradition blev skabt
Alle disse filmfolk, og flere til, skabte med deres entusiasme og begejstring for
filmmediet ca.70 korte dokumentarfilm, der kom til at danne skole for fremti-
den. Den danske dokumentarfilmtradition blev grundlagt, fik sin ilddåb og
nåede at markere sig som et vigtigt oplysningsmedium i samfundet. Internatio-
nalt vakte dokumentarfilmene opmærksomhed på grund af deres humanisme,
humor, tekniske og kunstneriske virtuositet. Som vellykkede eksempler på,
hvordan dokumentarfilmen kunne bruges i et land med beskåret ytringsfrihed.

Christian Alsted

Night Mail



Oversigt over
filmene
- i den rækkefølge
de citeres

Dansk Filmavis

I lighed med, at tyske ugerevyer -
,Deutsche Wochenschøu" - blev vist i
tyske biografer for at propagandere for
den nazistiske ideologi og krigsfprelse,
blev danske biografer påtvunget en
tilsvarende ugerevy, fra efteråret 1940.
Den blev vist som forfilm - obligatorisk
foran alle tyske spillefilm i Kpbenhavn
og hed Dansk Filmavis. Den blev

produceret af det tyske Ufa-filmselskabs
danske afdeling og erstattede den danske
ugerevy, Dansk Filmrevy, der blev helt
forbudt fra 1941. Ufa's ugerevy var
forsynet med dansk speakerkommentar
og bestod afla krigsstof, % internationalt
stof(uddrag fra den tyske "Deutsche
Wochenschau") - samt % dansk stof,
optaget af danske fotografer.
Dansk Filmavis gav anledning til mange
publikumsdemonstrationer i biograferne
i form af tilråb, trampen i gulvet,
ironiske klapsalver, osv.

Der er et yndigt land
Produceret af John Olsen,454.1942. Foto-
grøf: Aage Wiltrup. Kor: Studentersctnger-
ne. Udsendt som forfilm til ,Frøken Kirhe-
mus.,1"942.

Filmen er et lille patriotisk indslag i pagt
med alsangsbevægelsen, som kom på mode
i begyndelsen afbesættelsen som en frede-
lig, national protest. Forfilmen illustrerer
fædrelandssagen med naturskønne idyl-
billeder fra Danmark.

Mellem sydfynske sunde
Optaget af Dansk Kulturfilm for Turistfor-
eningen for Danmørh. 7947 . Mønuskript og
instruktion: H. Reichstein Larsen. Kame-
rø: Aage Wiltrup. Musik: Emil Reesen.
Produhtion: ASA, u. John Olsen. Udsendt
som forfilm 1il ,Før skal giftes" 194L.

En turistfrlm, der fremhæver naturen, fol-
kelivet og historiske mindesmærker på
småperne syd for Fyn. Billedsiden præget
af en dvælen ved egnskoloristiske motiver.
Lydsiden præget af et sentimentalt musik-
potpourri over danske sange, samt af en
speakerkommentar, der højstemt besyn-
ger traditionernes betydning og naturhar-
monien i bondesamfundet som et nationalt
beredskab i en ufredstid.

Brunkul
O ptaget af B eskæftig elsesfilmudualget for
Ministeriet for Landbrug og Fiskeri. 1941.
Udsendt som selustændig forfilm, (ehstra-

filrn). 7 rninutter. Manuskript og instruk-
tion: Bjarne Henning-Jensen. Karnera:
Poul Grørn. Musik: Bernhard Christensen.
Produktion: N ordisk Films Kompagni.

7 minutter lang beskæftigelsesfilm, der vi-
ser det hårde mandfolkearbejde i dejyske
brunkulslejer, hvor tusinder aftons brun-
kul blev gravet frem som et vigtigt dansk
energi-tilskud til den dårlige brændsels-
forsyning. Filmen er præget af en spæn-
dende fotografering, der viser arbejdspro-
cesserne i brunkulsbrydningen og udnyt-
ter de skulpturelle muligheder, arbejdere,
gravemaskiner og tipvogrrstog byder på i
det særprægede landskab. Speakerkom-
mentaren fremhæver brunkullet som en
1000-årig national energireserve i Dan-
marks undergrund - og beskriver brun-
kulsværket som en præcist arbejdende or-
ganisme med høj kapacitet.

Gas under Jorden
Optøget af Beskæftigelsesfilmudualget i
sømarbej de med Al S Aalbarg Portland C e -
mentfabrik og IIS Alpha Gas. 1942. Ud-
sendt som forfilm til ,Dømen rned de lyse
hønd.sher". 7 minutter. Manushript og in-
struktion: Theod.or C hristensen. Karnera:
Jørgen Roos. Musih: Køj Rosenberg. Pro-
duhtion: Minerua Film AlS.

Filmen viser, hvorledes den lokale befolk-
ning i Vendsyssel ikke magter gasboring i
stlrre format og på grund afden pressede
forsyningssituation (manglen på olie, kul
og benzin) sættes ud afspillet afdet langt
mere effektive og teknisk avancerede Al-
pha Gas. Alpha Gas er i stand til at kom-
primere naturgassen og sende den ud på
stålflasker til driften af maskiner, tog, ru-
tebiler og tlrveværker i hele Nordjylland.
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Gas skaber arbejde til alle, siges det i fil-
men, der lader gasudvindingen og Alpha's
indsats fremstå som en national bedrift.
Filmen kan dårligt opfattes som andet end
en skjult reklamefilm for Alpha Gas. Det
var ejet af F. L. Schmidt industri-koncer-
nen, hvis direktør, Gunnar Larsen, var mi-
nister for offentlige arbejder på det tids-
punkt og pvede indflydelse på de film, Be-
skæftigelsesfrlmudvalget optog om dansk
industri.

Spild er penge
Optøget af Beskæftigelsesfilmudualget for
Regeringens Beskæftigelsesudualg og
LA.B. 1942. Udsendt som særshilt forfilm
(ekstrafilm).7 minutter. Mønuskript og in-
struhtion: Ole Pølsbo. Kamera : Suend Wil -
quin. Musik: Kaj Rosenberg. Produhtion:
Dansk Film Co. AlS.

En lille propagandafilm, der slår et slag for
Landsforeningen til Arbejdsl6shedens Be-
kæmpelses (L.A.B.) spildindsamlinger.
Filmen forcQger at motivere biografpubli-
kummet til at vise samfundssind og bidra-

ge til spildindsamlingerne. Der gives ind-
blik i, hvorledes genbrugsindustrien forar-
bejder madrester, kasserede konservesdå-
ser, elektriske pærer, mælkekapsler, glas-
skår og papir til nldvendige råvarer i en
råstoffattig tid. Emnet er dramatiseret
igennem en dynamisk klipning. Speaker-
kommentaren orienterer med en vis hu-
mor om genbrugets nationalpkonomiske
betydning.

Ungdom i arbejde
Optaget øf B eskæftigelsesfilmudualget for
Arbejds- og SociøIministeriet. 1941. 7 rni-
nutter. Selustændig forfilm. Manushript og
instruktion: Theodor Christensen. Kame-
ra: Ingolf Boisen. Musik: Kaj Rosenberg.
Produktion : M inerua F ilrn.

Optaget for at nedbryde den udbredte mod-
vilje mod statens ungdomslejre, som ugifte
arbejdsl6se imellem 18 og 25 år var npdt til
at indskrive sig til i 9 måneder - hvis de
ikke ville miste deres understøttelse. Fil-
men idylliserer det tvangsprægede lejrliv,

der skal holde arbejdsdisciplinen, skole-
kundskaberne og kropsfysikken ved lige"
Kommentaren er - for at styrke filmens
overbevisningskraft - indtalt af unge ar-
bejdsigse"
I musikledsagelsen indgår en marchpræ-
get sang. Billedsiden idealiserer det sunde
friluftsliv og den forvandling, de unge lejr-
deltagere gennemgår under deres ophoid.
Filmen var rettet mod forevisning i biogra-
ferne i de københavnske arbejderkvarte-

Das soziale Gesicht
Dånemarks
Optøget af B eshæftigelsesfiLmuduøLget for
Arbejds - og Socialministeriet. 1942. 3 5 mi-
nutter. Mønuskript og instruhtion: Karl
Roos, Mogens Skot-Hansen, Henning
Friis, rn.fl. Kamera: Verner Jensen, Poul'
Gram, rn.fl. Musik: Erik Fiehn. Produk-
tion: Nordisk Films Kompagni.

I 1942 blev arbejds- og socialminister Jo-
hannes KjærbØll inviteret til at holde fore-
drag om den danske socialordning i Berlin.
Til at stgtte foredraget blev Das soziale
Gesicht Dånemarks optaget og forsynet
med tysk speakerkommentar. Filmen ind-

gik sammen med en bog i bestræbelserne
på at overbevise den nazistiske topledelse
om, at en påtænkt ændring af den danske
socialordning efter nazistisk model ikke
var påkrævet. Filmen spillede bevidst på
de nazistiske forestillinger om en stærk
stat og et velordnet samfund med en sund
befolkning. I slutningen udnyttede filmen
et nazistisk slogan direkte, for at forklare
Danmarks hpje sociale standard: "Tau-
send Jahre lang ist Dånemark ein F;eich
unter einem K<inig gewesen, nnit einer
Sprache und einem Glauben - ein gliickli-
ches Land, der keinen inneren Streit
kennt, sondern wo jedermann seine Kråfte
der Zukunft seines Landes weiht, des Lan-
des, dem seine Liebe gilt".

For folkets fremtid
I 1943 udsendtes en længere og mere demo-
kratisk udgave af Das soziale Gesicht Då-
nemarks - til et dansk publikum. De socia-
le ordninger forklares her som et resultat
af et parlamentarisk arbejde. Filmen gen-
nemgår i hovedsagen sociallovskomplek-
set fra 1933 og beskriver den forsorg både
stat og kommuner tilbyder borgerne fra
fødsel til død - fra sundhedsplejersker,
mldrehjælp til ferieordning og aldersren-
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Kartofler
Optaget af Dansk Kulturfilm for Landbru-
gets Kartoffelehsportudualg. 1944. 7 mi-
nutter. Manuskript: Ole Palsbo i samarbej -
de m. L. Rasmussen, H. Lønd-Jensen og
Susanne Pølsbo (uisetehst). Instruhtion:
OIe Pølsbo. Kamera: Verner Jensen. Mu-
sik: Kaj Rosenberg. Produhtion: Nordish
Films Korrupagni.
GPr propaganda for kartoflen som en
uundværlig, kulinarisk nydelse (i en kul-
hydratfattig tid) og som råstoffor industri-
en (i en råstoffattig tid). Kartoflens vej fra
Samslsjord til herreret, snaps og sprit fo-
redrages muntert, musikalsk og i rim i en
gennemgående vise, sunget af "De The fra
Radioen!. "Filmen rummer en humori-
stisk-ironisk distance til egne virkemidler
og den obligatoriske nationale holdning,
der prægede tidens kortfilm.

I "Danske propagandafilm under besæt-
telsen" er desuden benyttet citater fuaføl-
gende udenlandske dokumentarfrlm:
Wir erobern Land
(Instruktion: Martin Rikli, Tlskland,
1937).
Der ewige Jude
(Instruktion: Fritz Hippler, Tlskland,
1939).
Night Mail
(Instruktion: Basil Wright, England,
1936).

te. Filmen rummer en optimistisk tro på
en fortsat social udvikling - en fremtid for
folket i tryghed, og appellerer indirekte til
en bibeholdelse af det demokratiske sinde-
lag, på et tidspunkt, hvor både parlamen-
tarisme, levestandard og social tryghed
var truet.
Filmen var imidlertid både langogtungog
blev ikke set af det store publikum og må
derfor mere ses som et filmisk monument
over den socialdemokratiske socialpolitik.

Kornet er i fare
Optaget af Ministeriernes Filrnudualg for
Kornshød.edyrskomiteen. 1944. Manu-
shript og instruhtion: Hagen Hasselbalch.
10 minutter. Karnera: Verner Jensen, Mu-
sik: Kaj Rosenberg. Produhtion: Nordisk
Filrns Kornpagni. Udsendt som forfilm til
"En ny dag gryr",1945.

Tilsyneladende en uskyldig frlm om korn-
snudebillen, der gdelægger den danske
hpst, og kampen imod den. Dybere set fuld
af hentydninger til tyskernes besættelse
og udplyndring af Danmark. Kornsnude-
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billen har spredt sig ud over hele verden og
rykker frem i kolonner, divisioner, regi-
menter, ædende, ldelæggende, plyndrende
som rflverbander. Sådan siges det advaren-
de i den talekors-spækkede kommentar,
hvor også snudebillerne taler i rim, og
kampen imod dem bliver kaldt for en
,modoffensiv".

Det var på mode at sammenligne sam-
fundssnyltere med skadedyr. Nazisterne
gjorde det i deres anti-j6diske propaganda,
hvor jpder blev sammenlignet med rotter
(som i filmen Der ewige Jude) eller med
kartoffelbiller (som af propagandamini-
ster Goebbels i 1943, i en af hans mange
taler mod j6derne).
De to svenske Iilmhistorikerc, Leif Fur-
hammør og Folhe Isahsson har i deres bog

'Politik och Film" kaldt "Kornet er i fare"
for et intelligent modstykke til Der ewige
Jude, fordi filmen benytter den nazistiske
skadedyrssymbolik * vendt om, humori-
stisk, mod nazisterne selv. Filmen er på
denne måde et eksempel på kulturel mod-
standskamp på frlm i et land med beskåret
ytringsfrihed. Tlskerne opdagede det ikke
- publikum var ikke i tvivl. Det lå i tiden.

Til læreren
oDanske propagandafilm under besættelsen" kan både bruges i historieunder-
visningen og i film- og massemedieundervisningen. Uddragene fra de 11 kort-
film viser et bredt udsnit af, hvorledes besættelsestidens hverdag formede sig
samt hvilke problemer befolkningen havde at slås med. Filmen giver også
indtryk af den stemning og nationale fællesskabsfplelse, der prægede besættel-
sestiden - og endelig får man indtryk af den teknik og de arbejdsmetoder, som
både landbruget og industrien benyttede sig af.
Som materiale til film- og medieundervisningen belyser filmen, hvilke virke-
midler og overtalelsesmekanismer propagandafilm i 3O'erne og 40'erne betjente
sig af. Der er inddraget filmeksempler fra markante udenlandske dokumentar-
film for at påvise inspirations- og påvirkningstendenser i de danske. Klipnin-
gens og kommentarens betydning for formidlingen af en bestemt filmisk opfat-
telse af det emne, der behandles fremgår ligeledes af flere af de udvalgte
filmcitater.
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