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Menneskehedens historie byder på hæ n
delser, som i rædsel og menneskelig lidelse 
kan forekomme aldeles ubeskrivelige. 
Historien om Anden Verdenskrig er rig på 
sådanne hændelser. O rd rækker ikke, og 
fotografier formidler kun gru i fastfrosne 
glimt. Men rædselsformidlingens åbenlyse 
arm od til trods er filmhistorien ganske rig 
på fiktionsfilm, som søger at beskrive det

tilsyneladende ubeskrivelige. Spielbergs 
Schindlers List (1993, Schindlers liste) er et 
eksempel; Alan J. Pakulas Sophies Choice 
(1982, Sophies valg), som  prøver at for
midle de tyske kz-lejres ufattelige gru og 
en mors umulige valg, er et andet. De ube
gribelige lidelser, som atombomberne over 
Japan forårsagede, er også i flere omgange 
forsøgt form idlet på film, f.eks. af Shohei
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Imamura i Black Rain (Kuroi ame, 1989), 
som er den japanske live action-film, der 
mest detaljeret visualiserer Hiroshima- 
bombens effekt på ofrene.

Men på visse punkter halter de fiktive 
genfortællinger alligevel efter de hel- eller 
halvdokumentariske. Selv om statisterne i 
de filmatiserede kz-lejre er magre, og selv 
om Meryl Streep er grå og forgrædt som 
Sophie, så er filmene helt tydeligt ikke 
befolket med mennesker, der er næ r så 
udhungrede som de vandrende skeletter, 
man ser på historiske fotos fra lejrene. Der
for virker de heller ikke så gruopvækkende 
som de dokumentarklip med kz-fanger og 
atombombeofre, som  eksempelvis Alain 
Resnais gør brug af i sine film Nuit et 
brouillard (1955, N at og tåge) og Hiroshi- 
ma, mon amour (1959, Hiroshima, min 
elskede).

Og selv om Imamuras special effects-folk 
og sminkører tydeligvis har gjort alt, hvad 
der stod i deres magt for at rekonstruere 
både bombesprængningen og de vansirede 
ofre, der som zombier vaklede rundt i ru in
hoben m ed huden hængende i forbrændte 
laser, så forbliver det film. Det er slemt at 
se på. Men man aner, at noget går tabt. Og 
det værste er næsten at sidde tilbage efter 
filmen m ed fornemmelsen af, at her over
gik den historiske virkelighed fantasien.

A n i m e r e t  h i s t o r i e f o r t æ l l i n g .  I animerede 
film er det ofte fantasien, der overgår virke
ligheden. Mediet gør sig ganske enkelt godt 
for det fantastiske. M ed animation er alt 
muligt, hvis blot man kan tænke og tegne 
det. Men hvordan gør den tegnede film sig 
i grunden som formidler af traumatiske hi
storiske hændelser? Det er emnet for den
ne artikel. Den skal handle om tre japan
ske animationsfilm, som  skildrer barske 
børneskæbner under og umiddelbart efter 
Anden Verdenskrig: Isao Takahatas Grave

o f the Fireflies (Hotaru no haka, 1988), Ma- 
saki Moris Barefoot Gen (Hadashi no Gen,
1983) og Toshio Hiratas Barefoot Gen 2 
(Hadashi no Gen 2 , 1986).

Barefoot Gen-filmene omhandler, hvad 
man kan kalde et kanoniseret historisk 
traume, nemlig atombombningen af Hi
roshima om morgenen den 6. august 1945.
Grave o f the Fireflies behandler en noget 
mere overset -  men ikke af den grund 
mindre grufuld -  begivenhed: det ame
rikanske luftvåbens brandbom bning af 
japanske storbyer i slutfasen af Anden Ver
denskrig. I sin analyse af de to film skriver 
den autoritative forsker i japansk anime 
Susan Napier:

Scener, som selv med vor tids special effects og 
vor tids værdier ville være vanskelige at vise og 
betragte som live action-film, bliver, i anima
tionsfilmens ikke-realistiske rum, varige levende
gørelser af et virkeligt helvede på jord.

På den ene side letter animationens simpli
ficerede repræsentationsform seerens identifi
kation. På den anden side skaber det faktum, 
at dette ikke er rigtige mennesker eller ’rigtige 
ødelæggelser en slags psykologisk bufferzone, 
som afholder seeren fra at blive for påvirket af de 
traumatiske hændelser, som afbildes. (2001: 166- 
67)

I Napiers betragtning ligger den uudtalte 
præmis, at der er en slags forbundne kar 
mellem realismeoplevelsen og graden af 
tilskuerens følelsesmæssige engagement. Vi 
kan udholde det uudholdelige og identifi
cere os med filmenes ofre, hvis blot repræ
sentationsformen er så tilpas simplificeret 
(urealistisk?), at vi ikke lider for meget 
med de lidende, må man forstå.

I grel kontrast til denne noget para
doksale og underteoretiserede omgang 
med både realismebegrebet og fænomenet 
identifikation står interview-udtalelser 
af manden bag Grave o f the Fireflies. Isao 
Takahata siger således på dvd-udgivelsen af 
sin film: ”Jeg tror på, at der er en ting, som 99
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Seita og Setsukos barndomsby efter bomberegnen i Isao Takahatas Grave o f the Fireflies (Hotaru no haka, 1988).
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kun animation kan opnå. Det er denne her 
form for realisme.”

Dette skisma peger ind i en diskussion 
af forholdet mellem det følelsesengagement 
og den oplevelse af realisme, man som seer 
har i m ødet med filmene. Realismebegre
bet er en af filmteoriens mere diffuse stør
relser, og det vil føre for vidt at diskutere 
realisme og animation generelt her. Jeg vil 
derfor afgrænse diskussionen til at anvende 
nogle af de iagttagelser og begreber, som 
præsenteres i tidsskriftet Northern Lights’ 
tem anum m er om virkelighed og realisme i 
film og m edier1. Her kan den interesserede 
læser hente en mere generel og mere detal
jeret diskussion af realismebegrebet.

Ud over Napiers betragtninger er der 
nok et perspektiv, som skal behandles, 
nemlig filmenes rolle som historieformid
lere. Især den akademiske filmkritik stiller 
ofte strenge krav til film om historiens 
traumatiske hændelser. Historikere er

aldrig sene til at beklikke historiske films 
grad af akkuratesse i gengivelsen, og både 
films og filmskaberes troværdighed og 
politiske dagsorden med fortolkningen af 
historien udsættes gerne for skarp kritik.

Noget sådant er jeg ikke stødt på med 
hensyn til de tre animationsværker, det 
prim ært skal handle om her. Måske fordi 
der er tale om tegnefilm, der jo -  som en 
del voksne tror at vide -  ’bare er for børn’. 
Eller måske fordi der er noget grundlæg
gende urealistisk ved tegnede film, og da i 
særlig grad japanske anime, som ofte lader 
hånt om den virkelighedsnære detalje i 
både tegnestil og animation af baggrunde 
og personer.

Heri ligger måske en del af forklaringen 
på, hvorfor disse værker er noget mangel
fuldt beskrevet i den eksisterende litteratur. 
En anden årsag kan være, at filmene nok 
er bygget på alvorlige historiske hændel
ser, men vælger at se disse hændelser fra
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børnehøjde, hvilket i nogle kritikeres øjne 
forlener dem  med en snert af effektjagende 
tåreperseri.2

Både Grave of the Fireflies og Barefoot 
Gen-filmene har børn  i hovedrollerne, og 
begge tager afsæt i den skæbne, den japan
ske befolkning led under Anden Verdens
krigs luftbombardementer. Der er altså 
store ligheder mellem værkerne. Men der 
er også en helt afgørende forskel, som det 
er værd at holde fast i: Grave o f the Fireflies 
er en film, som ganske enkelt tvinger tårer
ne frem. Barefoot Gen 1 og II er væsentligt 
mindre følelsesmæssigt engagerende og 
formår knapt at skabe en mærkbar klump 
i halsen. Og det rejser spørgsmålet om, på 
hvilken måde disse film, som er så tilsyne
ladende ens, hver især forvalter deres gru
opvækkende materiale.

Nok et forhold, som  kalder på beskri
velse, er det ideologiske klima, filmene er 
blevet til i. I Japan udgør historieskrivning
-  og dermed også ’historie-tegning’, hvad 
enten vi taler om tegnefilm eller tegnese
rier (manga) om historiske hændelser -  et 
højspændt og kontroversielt felt, særligt 
hvad angår den japanske krigshistorie. Og 
derfor indskriver begge film sig i en debat 
med knivskarpt optrukne fronter, som kan 
antages at have influeret på filmenes ud
formning.

Begge film placerer sig i en japansk 
populærkulturel tradition, som tematise
rer den katastrofe, nationen gerådede ud 
i med sin entré i Anden Verdenskrig: det 
knusende nederlag til de Allierede og den 
efterfølgende syv år lange okkupation fra 
1945 til 1952. Hvorledes filmene forholder 
sig til denne tradition, diskuteres i artik
lens afsluttende afsnit.

H v e d e s p i r e r  a f  H i r o s h i m a s  b r æ n d t e  j o r d .

Barefoot Gen åbner m ed et af flere gen
kommende klip, som i newsreel-dokumen-

tarisk stil -  med autoritativ oplæserstemme
-  ridser de ’historiske kendsgerninger’ op.
Den første newsreel-sekvens bekendtgør, at 
Japan har været i krig siden 1941, at ame
rikanske bombefly lader bomberne falde 
over japanske storbyer, og at Oppenheimer 
og hans kolleger i USA arbejder på a-bom- 
ben.

Herefter introduceres Gens familie, som 
har søgt tilflugt i et beskyttelsesrum. I den 
første scene kravler de ud i dagslyset og 
begiver sig ud i en næsten moden hvede
mark, hvor faderen udsiger det bonmot, 
der skal vise sig at være filmens morale: en 
lille lignelse om hveden, som spirer i selv 
den koldeste vinter, og som står rank, uan
set hvor ofte den trædes ned. Dens rodnet 
er dybt forankret i jorden, den modstår 
frost og vind og får fantastiske aks. Altså en 
lille peptalk om modstandskraft, som Gen 
og hans bror vrænger ad -  dén har de hørt 
før.

Gens far er im od krigen, og familien 
kæmper derfor som outsidere blandt deres 
egne for at skrabe sammen til dagens ud
komme. Men bomben skelner ikke mellem 
pacifister og krigsmagere. Den 6. august 
om morgenen har Gen netop begivet sig på 
vej til skole og overlever ved et lykketræf 
eksplosionen. Men kun for efterfølgende at 
finde sin far og sine søskende klemt fast i 
de brændende ruiner af det, der engang var 
familiens hjem. Gen og moderen kæmper 
desperat for at redde de øvrige, mens flam
merne pinefuldt langsomt æder sig ind på 
dem. Gens døende far indskærper ham, at 
ansvaret for m oderen og det ufødte barn, 
hun bærer, nu hviler på ham.

Og Gen får straks brug for at agere både 
voksent og ansvarligt. Moderen bliver 
m om entant sindssyg af fortvivlelse og må 
hales bort fra resten af familien i flamme
havet. Hun føder kort efter i ruinhoben.
Læger og jordem ødre er ikke til at opstøve 101
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i det kaos af død og lemlæstelse, der om 
giver dem, så Gen bliver sin lillesøsters 
fødselshjælper. Og herm ed er tonen slået 
an for resten af Barefoot Gen, der skildrer 
den overlevelseskamp, som Gen, moderen 
og lillesøsteren fører -  med Gen som skif
tevis fortvivlet og stålsat skaffedyr. Midt i al 
elendigheden mobiliserer Gen og hans mor 
overskud til at adoptere en omstrejfende 
forældreløs knægt på samme alder som 
Gens afdøde lillebror. Men trods Gen og 
surrogat-lillebroderens anstrengelser dør 
lillesøsteren af underernæring.

Filmen ender med at så et spinkelt håb 
om en lysere fremtid. De to drenge strejfer 
rundt i ruinerne tumlende med det rygte, 
at intet længere kan gro i Hiroshima. Plud
selig ser Gen hvedespirer i den brændte 
jord. Livet er vendt tilbage til de dødes 
by, og surrogat-lillebroderen bemærker, 
at også hårene på Gens skaldede hoved er 
begyndt at gro frem.

Jeg er hveden. Barefoot Gen II åbner med 
rædselsscenerne fra den dag, flammerne 
fortærede Gens halve familie. M areridts
sekvensen er genbrug fra etteren og ender 
abrupt med, at Gen sætter sig op i sengen 
og bekendtgør, at mareridtet nu er tre år 
gammelt. Vi skriver altså 1948. Så skildrer 
filmen familiens videre skæbne under den 
amerikanske besættelse. Hovedtemaet er 
fortsat Gen og adoptivbroderen Ryutas 
anstrengelser for at skaffe mad og husly til 
dem og moderen.

Deres kummerlige hverdag er en kon
stant kamp mod sult og sygdom, men nu 
er den amerikanske besættelse og sortbørs
økonomien de mest markante træk ved 
ruindyngen Hiroshima. Drengene samler 
skrotmetal, som de sælger på den sorte 
børs. De pudser sko, men ryger i klammeri 
med kriminelle bander og politi. De tigger 
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og ser til med fnysende raseri, da de ame
rikanske besættere bulldozer tusinder af 
skeletter ned i massegrave. Gradvist finder 
drengene venskab og støtte hos en ganske 
hårdkogt bande af forældreløse søskende, 
som klarer dagen og vejen ved smårapseri.

Gens mor bliver stadig mere svagelig af 
strålingens følgesygdomme. Hun dør til 
sidst trods Gen og Ryutas kamp for at sikre 
hende mad og lægehjælp. Som i etteren 
anslår også denne film en outro i du r efter 
en tour de force i mol: Gen står med sin 
mors aske under armen, Ryuta og kam m e
raterne ser beklemte til. Så strammer Gen 
sig an og udfordrer sine sørgende venner 
til kapløb. På lydsporet høres hans stemme 
gentage faderens manende ord om hvedens 
ukuelige livskraft og Gen selv, som tænker: 
”Jeg er hveden.” De forhutlede unger ræser 
gennem ruinerne hen im od Hiroshimas 
vartegn, den udbrændte, kuplede dom 
kirke. Gen springer højt over nogle m ur
brokker og lander i en vajende hvedemark, 
hvor han og kammesjukkerne fortsætter 
deres løb ud i fremtiden omgivet af hveden
-  symbolet på livs- og modstandskraft. De 
dokumentariske newsreel-sekvenser, som 
var vævet ind i den første film om Gen, er 
udeladt i toeren.

Et skrig fra hjertet. En væsentlig faktor i 
ethvert publikums bedømmelse af en films 
realisme er spørgsmålet om, hvorvidt der 
ligger en troværdig motivation og inten
tion bag værket. Alle tre værker omhandler 
som nævnt negative og traumatiske hæn
delser, hvilket ifølge Torben Kragh Grodal 
(2002: 87) generelt opfattes som mere reali
stisk end film om positive ting. Og for både 
Barefoot Gen og Grave o f the Fireflies gæl
der, at fortællingerne udspringer af ophavs- 
mændenes personlige lidelseshistorier.

Barefoot Gen-filmene er bygget over en 
selvbiografisk manga af Keiji Nakazawa,
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der som syv-årig så magtesløs til den dag i 
august 1945, da Hiroshima-bomben dræb
te hans far, storesøster og to brødre. Som i 
filmen fødte hans mor en lillesøster i ruin
hoben samme aften. Søsteren overlevede i 
blot fire måneder. Nakazawas m or døde i 
1966, og da hun  blev krem eret, smuldrede 
hendes knogler til støv, ifølge Nakazawa 
på grund af den bestråling, hun var blevet 
udsat for i Hiroshima.3 Oplevelsen gjorde 
Nakazawa så forbitret, at han besluttede sig 
for at skrive sin historie, som i første om 
gang blev publiceret som  tegneserie i 1973.

Intentionen med m angaen, som med 
Nakazawas egne ord udgør et skrig fra mit 
hjerte’, er at forhindre, at atombombningen 
af Hiroshima bliver glemt, selv om det
-  ligeledes ifølge Nakazawa -  i høj grad er 
glemslen, der gør det m uligt for ofrene at 
leve videre. D et hensyn til sig selv har Na
kazawa ved flere lejligheder tilsidesat ved 
at bruge sin status som hibakusha -  atom
bombe-offer -  i politisk øjemed. Dels som 
foredragsholder for skoleelever, dels som 
kritisk røst, da franskmændende i 1995 
genoptog deres prøvesprængningsprogram 
i Stillehavet. Ved den lejlighed lod Naka
zawa sin biografiske pondus fusionere med 
Gens popularitet i en protestplakat imod 
prøvesprængningerne, hvorfra Gen råber 
til franskmændene: ’’Forstår I ikke, at I gør 
jer selv alene i verden?” Så man må antage, 
at i hvert fald det japanske publikums 
oplevelse af historien om  barfodede Gen 
tilføres troværdighed af kendskabet til den 
offentlige person Keiji Nakazawa og hans 
personlige lidelseshistorie.

I alt tæller den tegnede serie om Gen 
cirka 2.000 sider, og det er klart, at et så 
digert forlæg uvægerligt m å beskæres i 
forbindelse m ed en filmatisering. Et af Na
kazawas erklærede mål m ed tegneserien 
var at placere et ansvar for atombomb
ningen i Hiroshima. Så han måtte omkring

flere udgivere, før han fandt en, der turde 
lægge navn til mangaen, som langer bit
tert ud efter både det autoritære kejserlige 
militaristiske regime, der førte Japan i krig, 
og de amerikanske bombekastere. Selv i 
dag, et halvt århundrede senere, er Naka
zawas indignation over den udglattende 
facon, det officielle Japan omgås den del af 
historien med, tydelig i de interviews, han 
giver.4 Men hvor mangaen, ligesom Na
kazawa selv i sine udtalelser til pressen, er 
ganske afbalanceret i sin ansvarsplacering, 
forholder det sig noget anderledes med 
filmversionen af Nakazawas historie. Det 
skal jeg vende tilbage til senere.

I l d f l u e r n e s  g r a v .  Grave o f the Fireflies åb
ner med den lakoniske besked: ”Jeg døde 
den 21. september 1945 om aftenen.” O r
dene udtales af fjorten-årige Seita, som står 
badet i en unaturligt varm, rød farvetone. 
Rundkindet og iført kasket og uniform 
ser han publikum i møde. Han tager et 
par skridt hen imod en murstenssøjle og 
betragter sig selv siddende sammensunket, 
barhovedet, beskidt, laset og udmagret i 
noget, der ligner en banegårdshal, mens 
forbipasserende væmmes, vender sig bort, 
haster forbi. Så er han væk. Hans døende 
alter ego ved søjlen hører fjernt lillesøste
rens stemme kalde ”mor!”. En flue svirrer 
på hans kind. Så udstøder han sit sidste 
ord: ’’Setsuko” -  lillesøsterens navn.

En rengøringsmand prikker til ham 
med et kosteskaft. Og mumler et træ t ”nu 
igen!”, da Seita ikke reagerer. Så tømmer 
rengøringsmanden hans lommer. Finder 
en blikdåse. Går hen og prikker til et af 
de andre døende børn på stationen. Og 
smider så dåsen udenfor i græsset foran 
bygningen. Da den lander, rasler et par 
knoglestumper ud, og nogle ildfluer stiger 
neongrønne op af græsset. En lille pige 
rejser sig, nu badet i et rødt farveskær, ild- 103
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fluer i snesevis sværmer omkring hende. 
Hun vil tage et skridt hen imod banegår
den, men en blid hånd på skulderen holder 
hende tilbage. Hun vender sig om, ser op i 
Seitas smilende ansigt. Sammen tager de et 
tog, som kører gennem en brændende by 
ved nat. Brandbomber daler som ildfluer 
ned over byens flammehav. Flammernes 
lys brænder billedet af børnene væk i hvidt, 
og der klippes til en eskadre amerikanske 
B29-bombefly på dagstogt over en storby
-  fra de døde børns ildrøde parallelverden 
i nattoget til de voksnes krig i den blåkolde 
himmel over Japan. Således etableres de to 
fortælleplaner, der udgør Grave o f the Fire
flies -  en flashback-fortælling fortalt af en 
død fjorten-årig.

Filmens fortidsplan udspiller sig i m il
lionbyen Kobe i sommeren 1945. Her bor 
fjorten-årige Seita sammen med sin mor 
og lillesøsteren Setsuko på fire. Familiens 
far er borte, draget i krig som marineoffi- 
cer. Under et brandbombeangreb pådrager 
børnenes mor sig så svære forbrændinger, 
at hun dør efter et par dage. Seita og Set
suko søger husly hos deres tante, som bor 
uden for byen. Men her er de ikke velkom
ne. Tanten udnytter en kort tid de forsy
ninger og det arvegods, Seita har bjærget 
fra sit nedbrændte hjem. Da det slipper op, 
og Seita stumt modsætter sig sin hårdhjer
tede tantes pres for, at han -  som tantens 
egen søn -  skal tage del i krigsindsatsen 
på hjemmefronten, må Seita og lillesøster 
Setsuko stå på egne ben. De søger tilflugt 
i en forladt mineskakt ved en lille sø. Men 
det, der starter med skovturens barnlige 
eufori, ender som et mareridt. Setsuko er 
fejlernæret, og Seita har vanskeligt ved at 
skaffe mad nok. Jo svagere hun bliver, jo 
sværere bliver det for Seita at begive sig 
på først indkøb, siden tyvetogter. Og de 
voksne omkring dem har nok at gøre med 

1 0 4  selv at overleve.

Til sidst dø r Setsuko. Ensom tænder 
Seita ligbål ved søen og gemmer hendes 
jordiske rester i det, der filmen igennem 
er hendes kæreste eje -  den bolsjedåse af 
blik, vi ser rengøringsmanden smide bort 
i filmens åbningsscene, hvor også Seita er 
bukket under for sult og sygdom. Drypvist 
filmen igennem flettes det rødlige fortæl
lelag med de to døde søskende, som stil
færdigt betragter deres egen deroute og de 
voksnes ligegyldighed, ind. Til slut sidder 
de på en skræ nt og ser ud over nutidens 
Kobe, hvor skyskrabernes oplyste vinduer 
skinner som ildfluer i tusindtal.

B arndom m ens bolsjedåse. Det biografiske 
materiale bag Isao Takahatas Grave of the 
Fireflies er af en lidt m ere sammensat ka
rakter, end tilfældet er med Barefoot Gen.5 
Filmen er baseret på en halvbiografisk 
roman skrevet af Akiyuki Nosaka, som var 
femten år gammel under amerikanernes 
brandbombekampagne i 1945. Forfatte
ren deler langt hen ad vejen skæbne med 
filmens hovedperson, Seita. Også Nosaka 
boede i Kobe under krigen, amerikanske 
bom ber gjorde også ham  forældreløs, og 
også Nosakas søster led sultedøden under 
krigen. Men hvor Barefoot Gen, både et
teren og toeren, fremstår som de respektive 
instruktørers udvalg af scener fra Naka- 
zawas tegneserieforlæg, så har instruktør 
Takahata omformet Nosakas romanforlæg 
til Grave o f the Fireflies på en mere person
lig måde.

Isao Takahata var ti år gammel, da hans 
fødeby Okayama i 1945 blev brandbombet. 
Fanget i infernoet flygtede han og hans 
søster i m odsat retning end resten af fami
lien -  fuldstændig som  Seita og Setsuko, 
der ved at flygte ud af byen i stedet for at 
søge ly i beskyttelsesrummet overlever det 
angreb, som  dræber deres mor. Takahatas 
søster blev slemt forbrændt under angre-
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Barndommens bolsjedåse i Grave of the Fireflies.

bet og fik blivende ar, da de to børn under 
flugten fra bomberne måtte overhælde 
sig med vand for at forcere flammerne. I 
to dage flakkede de rund t i ruinerne, før 
de blev genforenet m ed deres forældre. 
Skildringen af brandbombeangrebet på 
Kobe i filmens start er tydeligt farvet af 
disse oplevelser. Angrebet vises i en ganske 
lang sekvens, som i begyndelsen virker 
nærmest uvirkelig og uhyggeligt underspil
let. Da luftalarmen lyder, kommer Seita 
og Setsuko for sent af sted. De træder 
ud på gaden, netop som  den første bølge 
af brandbomber slår ned. Der er noget 
nærmest harmløst over disse bomber, 
som svagt hvæsende suser imod jorden i 
byger og rammer m ed et lidt hult, metal
lisk ’klonk!’ Flammerne, som blusser ud 
af bomberørenes ender, virker heller ikke 
overvældende i begyndelsen. Og Seita står 
da også tøvende m idt i bomberegnen med 
sin søster på ryggen -  forundret et øjeblik,

som tænkte han det, man som seer tænker: 
’Nå, Herregud, er det ikke andet?’

Og det er netop, hvad Takahata har vil
let opnå med sekvensen: ”Der er noget 
uvirkeligt ved at blive bombet med brand
bomber. De brænder klart, men man tror 
ikke, at ilden spredes. De falder overalt, 
men de eksploderer ikke rigtigt,” fortæller 
han i et interview på den danske dvd-udgi- 
velses bonusmateriale.

Den foruroligende fornemmelse af 
uvirkelighed viger dog snart. Brandbom
ber var et djævelsk effektivt våben imod 
japanske storbyer med deres tæt bebyggede 
beboelseskvarterer af næsten udelukkende 
træhuse. Snart må Seita og Setsuko styrte 
gennem en labyrint af flammeomspundne 
og sammenstyrtende huse blandt folk på 
desperat flugt -  som Takahata og hans 
søster gjorde det.

Men også et af Takahatas mere sødme
fyldte barndom sm inder præger filmen. Det 105
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centrale motiv, bolsjedåsen af blik udgør, er 
et træ k fra Nosakas roman, som Takahata 
har fremhævet markant i filmen. Først ser 
vi dåsen blive kastet bort som skrald. Ud 
af den rasler Setsukos knogler, hvoraf hun 
genopstår badet i rødt og omgivet af ildflu
er uden for banegården, hvor Seita lige er 
udåndet. Da de døde søskende tager toget 
gennem den brændende by, hjælper Seita 
lillesøsteren med at fiske kulørte bolsjer 
ud af dåsen. Og undervejs i filmen tjener 
bolsjedåsen som en metafor for Setsukos 
svindende livskraft. Måske også for den 
lille pige selv: noget kulørt og sødmefyldt, 
som alt for hurtigt kan få en ende. Som 
bolsjerne i dåsen bliver færre, bliver hun 
svagere og mere ynkelig. Da hun dør, bliver 
bolsjedåsen hendes urne.

Gang på gang ses dåsen i nærbilleder, 
som viser, at her er tale om ikke bare bol
sjer, men drops fra Sakuma. Og drops fra 
Sakuma var for Takahata og hans jæ vn
aldrende, hvad smagen af Nu!-pastiller er 
for undertegnede -  og måske andre af min 
årgang. Smagen af barndom , simpelthen. 
Lige netop dén slags slik i lige netop dén 
der bestemte slags for længst udgåede ind
pakning. Alene tanken om den får m und
vandet frem i ens -  nu voksne -  mund.

Men der er bittersødme i Takahatas 
barndom s smag. Hans og Setsukos barn
doms bolsje fra Sakuma blev suttet på sul
tedødens rand og gav således en tiltrængt, 
måske livsnødvendig, energitilførsel. Og 
der er aske efter brændte børn i hans 
barndom s bolsjedåse. Der var indlagte 
fodboldspillerkort i mine pakker med Nu!- 
pastiller, og spisningen af dem var ikke et 
spørgsmål om liv og død. Spørgsmålet var, 
om fodboldspillerkortet nu var med Allan 
Simonsen eller Per Røntved. Denne af
grund af forskel til trods er brugen af bol
sjedåse-motivet med til at styrke både den 
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Sakuma var ifølge Takahata-interviewet på 
dvden, hvad netop krigsårenes japanske 
unger hungrede efter -  og den universelle 
genkendelighed af en realistisk detalje i 
filmens barndomsskildring.

I lighed med Nakazawa er Takahata og 
Nosaka offentlige personer i dagens Japan. 
Takahata er bedst kendt for at have grund
lagt Studio Ghibli sammen med Hayao 
Miyazaki. Nosaka har som Nakazawa gjort 
sin krigsskæbne til både et politisk kald og 
en levevej. Han er en markant figur i den 
japanske antikrigsbevægelse. Såvel Barefoot 
Gen som Grave o f  the Fireflies har ophavs- 
mænd, der kan tilføre især den japanske 
seers filmoplevelse et skær af autenticitet, 
hvorved filmenes karakter af øjenvidne
skildringer af den japanske histories mest 
grufulde kapitler forstærkes.

A n i m a t i o n ,  r e a l i s m e  o g  e m o t i o n e l  e f f e k t .

Som nævnt i det indledende afsnit mener 
Susan Napier, at animationens urealisme 
bidrager til at gøre det ubærlige tåleligt ved 
at skabe en slags distance mellem seeren 
og det sete, samtidig med at filmformen 
også skaber identifikation. Og som nævnt 
modsiges dette af Isao Takahata i et inter
view, hvor han omtaler animationsfilms 
realisme. I Napiers betragtning om anim a
tionsfilmens push/pull-efiekt på seeren 
ligger ydermere en implicit forestilling om, 
at det følelsesengagement, man som seer 
oplever i m ødet med de respektive film, 
hænger sam m en med seeroplevelsens grad 
af realisme. Og det er en antagelse, som 
kalder på kvalificerende bemærkninger, for 
det stringent realistiske er ikke nødvendig
vis -  som jeg skal vise -  det mest følelses
mæssigt engagerende.

For at få hold på disse lidt løsrevne og 
tilsyneladende selvmodsigende antagelser 
og udtalelser er det nyttigt at definere be
grebet realisme en kende mere skarpt og
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detaljeret, end både Napier og Takahata 
gør det. Torben Kragh Grodal (2002: 72) 
har beskrevet realismeoplevelsen som en 
forhandling mellem to forhold. For det 
første foretager seeren en karakterisering af 
filmen, der ses. For det andet sam m enhol
des filmoplevelsen med en forestilling om 
virkelighedens karakter. Og den endelige 
vurdering af en films grad af realisme sam
menholder disse to forhold.

I denne øvelse ligger en potientiel kon
flikt mellem det, Grodal kalder perceptuel 
realisme’, og den realismeoplevelse, der 
er baseret på viden om verden uden for 
filmens fiktive univers. Baggrunden for 
den konflikt er, at menneskets perceptions
system har fundet sin nuværende form i 
en fase af evolutionshistorien, hvor fiktive
-  urealistiske, om m an vil -  medierepræ
sentationer, som simulerer den virkelighed, 
vi lever i med både rum , tid, lyd og bevæ
gelse, ganske enkelt ikke fandtes. Og derfor 
er vi biologisk gearet til at opfatte det, vi 
ser i medierne, som realistisk. Umiddelbart 
reagerer vi altså realistisk på det sete, indtil 
vores viden om verden -  vidensrealismen
-  fortæller os, at det nok blot er fordi no
gen har lavet filmtrick, at en m and i krops
nær blå trikot med rød kappe kan flyve, så 
længe der ikke er k ryptonit i nærheden. 
Den grad af perceptuel realisme, vi oplever 
i mødet m ed filmen, afhænger til dels af 
repræsentationens virkelighedsgengivelse. 
Og det er både her og i forhold til vores ak
tivering af vidensrealisme, at animationfil
men -  særligt den, der er baseret på fakti
ske historiske hændelser, som vi kan vide 
noget om -  vinder og taber på én gang.
Det gælder både med hensyn til at skabe 
en høj grad af realismeoplevelse og med 
hensyn til at skabe seerengagement (som 
jeg foretrækker at kalde det fænomen, Na
pier refererer til som identifikation6).

Realistisk historisk illusion. Vender vi 
os først imod animationsfilmens evne til 
at genskabe et realistisk historisk univers, 
så er det indlysende, at forhåndskendska
bet til de historiske hændelser, filmene 
behandler, forstærker både realismeople
velsen og følelsesengagementet ved begge 
film. Her er vi ovre i vidensrealismen, eller 
måske mere præcist formuleret: den histo
riske autenticitet booster vores engagement
-  vi kender til atomkrigens rædsler.

Men også fokuset på børn spiller ind.
De værste krigsbilleder er altid dem, der 
viser uskyldige barneofre. Og selv om hi
storiefilosoffer ynder at så tvivl om, hvilken 
betydning fortidige hændelser som atom- 
bombningen af japanske storbyer kan siges 
at have i nutiden, så er der stadig ingen ved 
deres sansers fulde brug, der vil benægte, 
at bombningerne fandt sted.

Ydermere er det tydeligt, at filmskaberne 
har lagt sig i selen for at rekonstruere et 
så historisk virkelighedsnært filmisk uni
vers som muligt, både hvad klædedragter, 
arkitektur og rekonstruktion af historiske 
locations angår. I sidstnævnte ligger måske 
en helt pragmatisk årsag til, at Takahata 
fremhæver animationsfilmen som det 
medie, der gør sig bedst for en realistisk 
rekonstruktion af den historiske setting.
De locations, Grave o f the Fireflies udspiller 
sig i, eksisterer simpelthen ikke længere. 
Man kan ikke længere gå fra Kobe til havet 
ad den vej, som Seita og Setsuko følger ved 
flere lejligheder, fordi den bugt, de bader 
i, er inddæm m et og belagt med beton. I 
gaderne i Gens Hiroshima vajer bannere 
med påskrevne propagandaslogans. Og 
både de slogans og de skrifttegn, der pry
der bannerne, gør brug af den historiske 
epokes ordvalg og typografi. Eksempelvis 
bruges det ikke længere anvendte tegn 
for Tand/nation’ S ,  som i dag skrives S .  
Der er med andre ord ingen upassende 107



Bombekrig i børnehøjde

traktorspor i kornm arkerne omkring Sten- 
gården, som tilfældet er i Bille Augusts 
Pelle Erobreren -  intet graverende, der kan 
underminere den realistiske illusion af det 
historiske univers og dermed virke distan
cerende på publikum. At der så er tenden
tiøse træk i repræsentationen af Japan i 
krig, vender jeg tilbage til i artiklens afslut
tende afsnit.

Sådan tegnes Nikolaj! Så er der anim a
tionsfilmens urealistiske virkeligheds
gengivelse -  selve tegningerne. For en 
overfladisk betragtning må de klart tælle 
på minussiden, hvad både perceptuel rea
lisme og vidensrealisme angår. Og derfor
-  jævnfør Napier -  skabes så den distance 
i filmoplevelsen, der gør, at man kan bære 
at se det ubærlige. Vi kan se, det ikke er 
rigtige mennesker, og vi ved, at nogen har 
tegnet dem.

Sammenligner man med dette afsæt 
Grave o f the Fireflies med Barefoot Gen
universet, er det åbenlyst, at tegnestilen i 
den stærkt engagerende Grave o f the Fire
flies har et mere fotorealistisk præg, end 
tilfældet er med sagaen om Gen, der lader 
tilskueren anderledes kold. Figuren Gen 
ligger klart i den stregtegnede, todim en
sionale ende af spekteret, mens Seita og 
Setsuko i den anden ende har en mere de
taljeret og livagtig tredimensionalitet (som 
i øvrigt er karakteristisk for Studio Ghiblis 
produktioner generelt).

Det samme gælder de tegnede bag
grunde, figurerne agerer i. Der er en detal
jerigdom i Takahatas naturbaggrunde, som 
Gen-universet slet ikke kom m er i næ rhe
den af. Hos Takahata er der lysende insek
ter, vajende blade, hududslæt, kvækkende 
frøer, krusninger på vandet, askeflager i 
luften efter brandbombernes hærgen -  kort 
sagt en rigdom af detaljer, der bidrager til 
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ler sagt på en anden vis: afstanden mellem 
den perceptuelle realisme og vores videns
realistiske indtryk af, hvordan verden ser 
ud, er mindre i Grave of the Fireflies end i 
Barefoot Gen-universet. Dette understøtter 
tilsyneladende Napiers præmis.

Men det er næppe hele historien. Det 
fortegnede kan nemlig også i visse sam
menhænge vække stærkere følelser end det 
fotorealistiske; det kan fremhæve ansigts
træk og kropsproportioner på en ikke-rea- 
listisk måde, som virker følelsesengageren
de. Her er lillesøsteren Setsuko fra Grave o f 
the Fireflies et illustrativt eksempel: hendes 
hoved udgør lidt mere end en tredjedel af 
hendes kropshøjde. En hurtig opmåling af 
mit p.t. yngste afkom på knap halvandet 
år viser, at hans hoved udgør mindre end 
en femtedel af hans kropshøjde. Setsuko 
er altså klart fortegnet. Hendes øjne er 
også unaturligt store, og hendes m und og 
næse i mange scener så små, at man knap 
aner dem. Disse urealistiske træk forlener 
hende med en skærpet spædbørnslignende 
skrøbelighed og nuttethed, som på en 
udviklingsbiologisk klangbund kalder på 
omsorgsfølelser i beskueren.7 Artens over
levelse afhænger jo af, at vi er følelsesmæs
sigt engagerede i og omsorgsfulde over for 
spædbørn med store hoveder og små næ 
ser, som ikke kommer i vejen for deres små 
suttemunde, når de skal lige netop sutte 
for at overleve. Det er disse omsorgsfølel
ser, der m edvirker til at gøre det så uhyre 
pinefuldt at opleve Setsukos langsomme 
sultedød -  m ens hun sutter sin svindende 
beholdning af kulørte bolsjer.

Fortegningen af Setsuko er en klart ure
alistisk faktor, som altså virker følelsenga
gerende. Dette indikerer en mangel på nu
ancer i Napiers præmis -  eller måske blot 
manglende præcision i hendes beskrivelse 
af den simplificerede repræsentationsforms 
evne til at skabe identifikation. Men værre
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Setsuko og ildfluerne i Grave o f the Fireflies.

er, at yderligere to forhold er af væsentligt 
større betydning for seer-engagementet 
end filmenes realisme i bredeste forstand. 
Nemlig genrevalget og karaktertegningen. 
Vi har som mennesker medfødte evner til 
at forbinde punktum -punktum -kom m a- 
streg med en tegning af Nikolaj. Men det 
er først, når Nikolaj tilføjes en bolle som 
mave, et par streger som  ben og derefter 
sendes ud på eventyr, at vi for alvor lader 
os rive med også følelsesmæssigt. Her er 
Nikolajs projekt og den m odstand, han 
møder, væsentlige faktorer for vores ind
levelse i både fortællingen og karakteren. 
Og hvis Nikolaj møder overmenneskelig 
stor modstand, så har vi en fortælleform, 
som gennem det meste af filmhistorien har 
bevist sin duelighed som følelsesgenerator, 
nemlig melodramaet. D et er netop det, 
der sker for de animerede krigsbørn i både 
Grave of the Fireflies og Barefoot Gen-fil
mene.

M elodram aets engagerende karakter.
”Den 21. september 1945 om aftenen døde 
jeg” -  sådan starter Grave o f the Fireflies 
som nævnt. Og med det afsæt er det gjort 
klart for seeren, at her begynder elegien 
om Seita og hans lillesøster. De er allerede 
døde. Det kan intet af det, vi nu skal se, 
rokke ved. Og dermed står vi som seere 
lige så afmægtige over for den skæbne, der 
overgår børnene, som de selv. Vi kan be
tragte deres deroute, men vi har på forhånd 
del i den afmagt, der ligger i den lakoniske 
åbningsreplik.

Helt anderledes forholder det sig med 
Gen. Nok rammes han og hans familie 
af katastrofen, men da faderen -  døende 
og fastklemt under en brændende bjælke
-  overgiver ansvaret for moderen og hen
des ufødte barn til Gen, aner man, at nu 
skal Gen indfri sit løfte. Han skal vise, at 
han, nøjagtigt som hveden i den manende 
indgangsbøn, kan klare at blive trampet 109
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ned; han vil rejse sig, vaje i vinden og bære 
stolte aks -  uanset hvad. Tidligt i etteren 
lægges nok en sten til denne hypotesedan
nelse. Her ser man Gen og hans lillebror 
tyvfiske i en tempeldam for at skaffe deres 
gravide mor frisk fisk, så barnet i hende 
kan trives. Fisken, de fanger, er en koi-kar- 
pe. Den kæmper bravt for sit liv, men taber 
til drengene, som derefter må kæmpe for 
at beholde fangsten, da en m unk opdager 
dem og stikker øretæver til tyvfiskerne.

I hele dette kampscenarie ligger et tykt
-  måske en kende for tykt -  knæfald for 
en noget stereotyp japansk lovprisning af 
maskulin styrke. Koi-karpen fungerer i 
Japan som et symbol på maskulin styrke, 
sejhed og kampvilje. Det er tradition at 
hænge karpe-bannere (koinobori) op på 
den nationale festdag, man fejrer i Japan 
som Drengenes Dag. Og da munken ser, 
hvordan drengene kæm per for at beholde 
deres fangst, kommer han med en prokla
mation, der udspringer af hævdvunden 
konfuciansk tradition: ” Vær god imod dine 
forældre, mens de lever,” siger han. Nogle 
vil genkende denne læresætning, som også 
indgår i Ozus Tokyo Story (Tokyo Monoga- 
tari, 1953), hvor den siges af sønnen Keizo, 
som ikke tager sig helt så godt af sine gam
le forældre, som han burde. Det kan man 
til gengæld ikke klandre Gen for.

Begge Barefoot Gen-film har drengens 
seje kamp som eneste fokus og eneste 
fremaddrivende kraft. Filmene inviterer 
seeren til at bevidne -  dag for dag -  hvor
dan Gen kæmper for sin og familiens 
overlevelse. Det er, hvad der er af fortæl
lemæssig struktur i både etteren og i toeren
-  en serie af relativt løst sammenhængende 
hændelser i en saga om en bravt kæm 
pende dreng. Det forekommer for så vidt 
realistisk nok. For når katastrofen rammer, 
er der kun en række af diskontinuerte nu’er

110 at forholde sig til -  og det er, hvad Gen

gør. Han tjener til dagen og vejen. Og da 
filmen har vist os, at et hyggeligt, om  end 
noget sultplaget familieliv fra den ene dag 
til den næste kan ende i et ragnarok af død 
og lemlæstelse, så er det lidt småt med, 
hvor realistiske grandiose fremtidsplaner 
og pludselige plotpunkter kan forekomme. 
Det er nok sådan, de overlevende i Hiro- 
shima har levet, tænker man: fra øjeblik til 
øjeblik, fra dag til dag. Gen-filmenes se
kventielle, episodiske struktur er bare ikke 
særligt følelsesengagerende. Man opstiller 
ingen hypoteser på personernes vegne, 
nærer ingen særlige håb, og det værst 
tænkelige er sket, så hvad er der i grunden 
mere at frygte?

Det er et radikalt anderledes udgangs
punkt for at engagere sig i en fortælling 
end det, Grave o f the Fireflies tilbyder. Der 
er ikke meget realisme i, at døde piger 
genopstår afbræ ndte knogler i bolsjedåser, 
eller at de går rundt badet i rødt lys med 
deres storebror i hånden og følger deres 
egen langsomme dødskamp på diskret 
afstand. Til gengæld lader filmen seeren 
lide med Seita og Setsuko, mens m an får 
indblik i særligt Seitas lidt sære karakter, 
der sammenlignet med Gen er både mere 
menneskelignende og mere menneskelig. 
Han har sine indbyggede selvmodsigelser, 
som rigtige mennesker nu har. Hvorfor 
pokker føjer han ikke bare sin hårdhjer
tede tante, så børnene kan blive boende 
hos nogle voksne? Misforstået stolthed? 
Fightervilje? Takahata giver et svar i dvd- 
interviewet: Seita er modelleret over et 
nutidsbarn, som tror, at alt kan klares, hvis 
blot man har penge. Og så er han ifølge 
Takahata utålmodig, egenrådig og mangler 
udholdenhed. Og det dør man af, når krig 
og sult hærger. Men det forlener ham  med 
et rigtigt barns kompleksitet og sårbarhed
-  man kunne kalde det human realisme
-  og den arbejder sammen med hans
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rørende omsorg for lillesøsteren, så man 
engagerer sig i hans skæbne. Og her er så 
den form for realisme, som afgjort virker 
følelsesengagerende.

Gen, derimod, er lige så flad en karakter 
som den todim ensionale tegnestil, han er 
et produkt af. Han insisterer på den for
cerede morale, at hvis blot man kæmper 
hårdt nok, så klarer m an sig også gennem 
atombomber, forældreløshed, sult, sortbørs 
og strålesyge.

Gen ligner kort sagt et ønskebarn for de 
japanske militarister -  sejhed, udholden
hed, lydighed og selvopofrelse var kerne
værdier i den militaristiske propaganda før 
og under Anden Verdenskrig. Og det kan 
man så betragte som et historisk autentisk 
træk i personskildringen, for Gen og hans 
jævnaldrende blev m ålrettet indoktrine
ret med ultranationalistisk propaganda 
gennem hele deres skolegang og opvækst 
(Sørensen 2006: 80-86). Men den form for 
autenticitet -  eller historisk realisme -  gør 
ham bare ikke til nogen engagerende ka
rakter.

Repræsentative repræsentationer. Det er 
altid en delikat øvelse at vurdere en given 
films repræsentation af et bredere sam
fundsfænomen. For hvem siger, at filmen 
overhovedet repræsenterer andet og mere 
end de omhandlede fiktive personer og 
deres univers? Denne indvending synes i 
særlig grad at gælde, når vi taler fiktions
film, der er baseret på personlige lidelses
historier, og som vel lige netop derfor ikke 
nødvendigvis repræsenterer andet end det 
personlige. Når jeg alligevel gør det i denne 
sammenhæng, hænger det sammen med 
flere forhold.

For det første er ophavsmændene bag 
filmene som nævnt offentlige personer, 
som gør deres til at påvirke debatten i 
Japan om nationens krigshistorie. En del

af intentionen med værkerne kan derfor 
med rimelighed antages at være at påvirke 
publikums historieopfattelse. I hvert fald 
Barefoot Gen tjener som introduktion til 
atomkrigens rædsler for japanske skole
børn. Filmen vises ifølge Napier (2001:
173) i stor udstrækning for japanske 
grundskoleelever.

For det andet er dette område et kon
troversielt felt, hvor stort set intet popu
lærkulturelt udspil undviger denne bredere 
afvejning i forhold til den faktiske historie.
Det er ganske symptomatisk, at der skulle 
gå over tyve år efter kejser Hirohitos død, 
inden hans historie kom på det store lær
red. Det skete for første gang og under stor 
kontrovers i 2005 med den russiske in
struktør Aleksandr Sokurovs film The Sun 
(Solntse, 2005). Det var ikke, fordi japanske 
instruktører ikke tidligere havde haft lyst 
til at tage denne del af historien under be
handling, men snarere fordi ingen turde. I 
et interview fra 1998 røbede Akira Kuro- 
sawa eksempelvis, at han gerne havde lavet 
en film om Hirohito, men simpelthen var 
bange for at blive myrdet af højreekstremi
ster i Japan (Schilling 1999: 58). Der findes 
altså i Japan en både højtråbende og til 
tider hårdtslående højreekstrem bevægelse, 
som lægger en ganske bastant dæm per 
på, hvad man kan sige og mene om krigs
historien. Men også i magtens centrum 
er der strid om krigshistorien. Adskillige 
retssager om den centrale regeringscensur 
af skolernes historiebøger er skrevet ind i 
den japanske retshistorie. Mens disse linjer 
skrives, har den konservative japanske re
gering lagt sig ud med nabolandene, fordi 
premierminister Abe har udtalt, at der 
ham bekendt ikke findes dokumentation 
for japanske troppers tvangsprostituering 
af kvinder i de besatte nabolande under 
krigen. Det svarer lidt til, hvis den tyske 
kansler benægtede kz-lejrenes eksistens på 111
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vore længdegrader.
For det tredje kan vel de færreste danske 

tv-seere sige sig fri for at have fået en god 
portion af deres viden om Anden Verdens

krig fra Erik Balling og Lise Nørgaards 
tilsyneladende uopslidelige Matador-serie. 
Fiktioner har det med andre ord m ed at 
smitte af på vores fakta-forståelse, nøjagtigt
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som det modsatte også er tilfældet.
Men hvad er det så for en version af hi

storien, de to værker præsenterer? Napier 
(2001:162) ryster ikke på hånden, når hun 
kategoriserer filmene som  en del af den do
minerende populærkulturelle strømning, 
der går under betegnelsen ofrenes historie’. 
Det er historien om Japan under Anden 
Verdenskrig med japanerne i offerrollen, 
en historie, som lader hån t om de millio
ner af ofre, der led under japansk aggres
sion. Den almindelige japaner er i denne 
tradition skyldfri, fordi befolkningen blev 
bedraget af en militaristisk klike, narret til 
at gå i krig med grusom m e ofre, lidelser 
og afsavn til følge. Rigtigt er det da også, at 
ingen af filmene viser ikke-japanske ofre 
for krigen, ikke nævner de millioner af ko
reanere og kinesere, som  japanske soldater 
dræbte og torturerede.

I forlængelse heraf udelader den første 
newsreel-speak i Barefoot Gen bekvemt at 
nævne, at Japan rent faktisk havde været i 
krig med sine naboer siden 1931.1 stedet 
sættes krigens start til 1941. Så langt har 
Napier ret. Men med hensyn til katego
riseringen a f filmene som  ’offerhistorier’, 
altså at de ikke omtaler ofrene for japansk 
aggression, ja, så kunne m ed samme ret 
fremføre det synspunkt, at filmene heller 
ikke skildrer skånske knækbrødsbageres 
levevilkår i nogen nævneværdig grad. Det 
er altid let at kritisere film  for, hvad de ikke 
viser, og det er ofte en temmelig formålsløs 
øvelse, særligt når der -  som her -  er tale 
om  hjemmefrontsfilm; de japanske krigs
forbrydelser foregik i alt væsentligt uden 
for de japanske øer.

En afvejning ud over den meget brede 
og fejende, som altså relativt ubesværet kan 
kategorisere de omhandlede film som ’of
ferhistorier’, må derfor længere ned i detal
jen  -  på filmenes egne præmisser. Og her 
er der klare forskelle at spore.

Grave o f the Fireflies skildrer krigens 
meningsløshed for dens børneofre. For 
Seita og Setsuko er det ligegyldigt, at Ja
pan taber krigen -  de er allerede fortabte, 
vel egentlig mest fordi deres militaristiske 
tante ikke tager sig af dem. Og heri ligger 
en snert af japansk selvkritik. Krigen og 
nøden skildres ikke som noget, der brin
ger det bedste frem i folk. Tværtimod. De 
voksne har generelt nok at gøre med at 
klare sig selv, og specielt tanten fungerer 
mest som en modstander, ja, nærmest som 
medskyldig i ungernes død. Og da Seita 
ensomt betragter sin lillesøsters ligbål ved 
søen, høres stemmer fra en nærliggende 
villa, hvis beboere er vendt hjem, fordi k ri
gen er overstået. Man hører de velhavendes 
lettelse over at kunne konstatere, at intet 
er forandret. Og således mere end antydes 
det, at i nødens stund er nogle mere nød
lidende end andre. Altså en klasse-kritik, 
som det er svært at finde magen til i Bare
foot Gen.

En snert af kritikken er der dog, for også 
den film skildrer i en sidehistorie en rig
mands skæbne. Men han er hårdt ramt, for 
hans bror er hibakusha -  atombombeoffer. 
Og det er ikke til at få fat i ordentlige pleje
re, som kan udholde stanken fra hans råd
nende brandsår, og som vil fjerne m addi
ker fra hans forbindinger. Men det vil Gen 
og hans surrogatbror Ryuta, for de vil gøre 
hvad som helst for at redde Gens mor. Og 
den maddikebefængte bror bliver da også 
ganske opløftet af Gen og Ryutas kam m e
ratlige opsange og omsorg. Kritikken rettes 
her im od dem, der diskriminerede imod 
hibakushaerne -  in casu rigmandens kone, 
som ønsker broderen død, fordi hun er for
legen over at huse ham. Så helt unuanceret 
er fremstillingen af ofrene altså ikke.

Men det er et spinkelt pip i den samlede 
saga om  Gen. Det meste af tiden er alle 
lige fattige, lige sårede, lige forkomne -  lige 113
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store ofre. Kun de amerikanske besættel
sestropper og deres japanske håndlanger
politi skildres som decideret usympatiske. 
Særligt Barefoot Gen II forekommer mildt 
sagt anti-amerikansk. Gen skælder Ryuta 
huden fuld for at løbe efter en jeep og tigge 
chokolade af en flok soldater. Han skal ikke 
fedte for de svin, der smed bomben, lyder 
beskeden fra Gen. Og senere i samme film 
går Gen og Ryuta amok ved synet af am e
rikanske soldater i færd med at bulldoze 
skeletter ned i en massegrav. Her hopper 
kæden for alvor af filmens historiske tro 
værdighed. For hvis toeren starter i 1948, 
som den jo erklærer at gøre, og der un 
dervejs er en nytårsaften at fejre, så skriver 
vi altså 1949 i den scene, hvor bulldozer- 
begravelsen udspiller sig. Og mig bekendt 
bulldozede amerikanerne ingen skeletter i 
japan fire år efter kapitulationen. Så her er 
vi ude i noget, der lugter af effektjagende 
historieforfalskning.

Sceneriet betragtes i øvrigt af en for
samling af japanske tilskuere, som forknyt 
begræder, at de dødes sjæle aldrig vil finde 
ro, når de begraves på den facon. En be
klagelse, som klart har sin rod i japansk 
forfader-dyrkelse, og som derfor mobili
serer nationalreligiøs indignation imod 
besætterne. På den baggrund lader Gen sin 
harme få frit løb og begynder at overdænge 
amerikanerne med sten og ukvemsord. Det 
nærm er sig det propagandistiske, men man 
kan -  hvis man vil -  lade sig formilde af, 
at modstandsviljen imod den amerikanske 
okkupation ifølge amerikanernes egne 
undersøgelser var størst i netop Hiroshima 
(Igarashi 2000: 215, note 29).

Imod den ukritiske accept af det per
spektiv taler imidlertid, at Barefoot Gen I 
og II ikke blot sine steder er uvederhæftigt 
anti-amerikanske, men at filmene også 
betjener sig af en række quasi-nationali- 

1 1 4  stiske stereotyper. Jeg har allerede nævnt,

at Gen frem står som enhver militaristisk 
propagandists ønskebarn. Det japanske 
nøgleord for hans opførsel er 'ganbaru -  at 
’klø på’ -  et ord, han selv bruger i sit race 
gennem ru inerne i slutscenen, hvor han 
råber til sine døde familiemedlemmer, at 
han nok skal kæmpe videre. Hans stålsatte 
vilje til at opfylde rollen som familiens 
overhoved udgør et mønstereksempel på 
en videreførsel af det traditionelle japan
ske familiesystem, hvor den ældste bror 
overtog faderens rolle som  patriark. Og det 
system -  ie-systemet -  afskaffede den ame
rikanske okkupation ved lov i den periode, 
som filmene omhandler.

Havde G ens mor taget lidt mere ak 
tiv del i at skaffe familien mad og husly, 
så havde hun  faktisk været mere i tråd  
m ed sine samtidige medsøstre. For selv 
om jeg betragter okkupationen af Japan 
mest som en besættelse -  ikke som den 
’befrielse’, specielt amerikanske okkupa
tionshistorikere gerne præsenterer -  så 
var okkupationstiden en periode, hvor 
japanske kvinder ved amerikanernes mel
lemkomst kom  til at spille en ganske aktiv 
rolle. Sortbørsøkonomien under og efter 
krigen havde tvunget mange af dem  ud i en 
decideret antiautoritær overlevelseskamp
-  man måtte simpelthen bryde loven for 
at overleve (Griffiths 2002). Og efterkrigs
tidens påtvungne ligestillingslovgivning 
resulterede også i, at mange kvinder kom 
ud af køkkenet.

Men alt dette gælder altså ikke Gens 
mor. Hun er et passivt lidende væsen, som 
langsomt sygner hen, m ens hun priser sin 
stærke søn for hans indsats. Til det sidste 
insisterer h u n  på at arbejde, men noget 
udfarende væsen er hun bestemt ikke. Så 
vidt den tematiske del af stereotyperne, 
som forlener Gen-filmene med en noget 
gammelnationalistisk bismag.

Bedre bliver det ikke, når man ser på
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den ikonografi, filmene betjener sig af. 
Værst er vel moderens dødsscene. Hun 
udånder båret på ryggen af Gen omkranset 
af japanske kirsebærtræer, som tyst lader 
deres blomsterpragt dale til jorden som 
snefnug. De japanske kirsebærtræer, deres 
korte eksplosive opblom string og fælles 
død er vel nok et af de mest forslidte, kli
chéprægede symboler, man overhovedet 
kan hive op af skuffen til en dødsscene i en 
japansk film. Det korte liv, skønheden i det 
flygtige, dødens uafvendelighed -  ja, havde 
det været en dansk film, manglede der blot 
en rar panserbasse til at holde trafikken til
bage for andemor og ællingernes gåsegang 
over vejen. Og derfra går det så i rask trav 
med kammesjukkerne ud i hvedemarken, 
hvor myten om den særlige japanske affi
nitet til naturen nok en gang reproduceres. 
Og for at det ikke skal være løgn, så flyder 
lydsporet over med en omgang sødladen 
japansk pop med apropos-tekster om livets 
forkrænkelighed, og om  at løbe med bare 
fødder på den bare (japanske) jord -  det 
er nærmest Blut und Boden-mytologisk at 
bivåne. Og det er så den opbyggelige lektie 
om  Hiroshima, japanske grundskoleelever 
bliver præsenteret for ved barfodede Gens 
mellemkomst.

Man kan håbe, at skoleeleverne finder 
andre kilder til information om den hi
storiske hændelse, og her vil det nok være 
nyttigt at ty til andre m edier end filmen. 
Ikke kun fordi de højreekstreme m odsæt
ter sig, hvad de opfatter som masochistisk 
historieformidling. Men også fordi det nu 
en gang er sådan, at de færreste mennesker 
vil betale dyre biografbilletter for at blive 
hudflettet for deres bedsteforældres forsyn
delser i fortiden. Og her er den japanske 
befolkning ingen undtagelse.

Noter
1. Jerslev, Anne (red.)(2002). Realism  and ‘Rea-

lity ’ in Film an d  M edia, København, Museum 
Tusculanum Press.

2. Se f.eks. Levi, Antonia (1996). Sam urai from
O uter Space. U nderstanding Japanese A n im a 
tion. Chicago, Open Court.

3. Interview med M ainichi N ew s, 20. februar
2007, http://mdn.mainichi-msn.co.jp/

4. Se f.eks. TTie Com ics Journal #256: http://www. 
tcj.com/256/i_nakazawa. html

5. Oplysningerne om Nosaka og Takahatas 
personlige krigsoplevelser stammer fra den 
danske dvd-udgivelses bonusmateriale.

6. Her refererer jeg til Smith, Murray (1995). 
Engaging Characters: Fiction, Em otion, an d  
the Cinem a. Oxford, Clarendon Press.

7. Via filmens lydside har Takahata i øvrigt 
øget denne omsorgsfølelse, men på en rea- 
lisme-forstærkende måde. Til den tegnede 
fire-årige Setsuko-figur har Takahata nemlig 
ganske usædvanligt valgt en kun fem-årig 
voice actor. Valget af en så ung pige som 
voice actor  tvang Takahata og hans hold til 
at justere animationen efter pigens båndede 
replikker -  og ikke omvendt, som det ellers 
er sædvane. Pigen var simpelthen for lille til 
at kunne følge billedsidens timing, så for ikke 
at geråde ud i regulær børnemishandling ved 
at tvinge hende til at gentage replikkerne i
én uendelighed valgte Takahata at tilpasse 
billederne til speaken. Effekten er åbenbar: 
skrøbeligheden i Setsukos ydre fremtoning 
nærmest mangedobles af den spinkle, lidt 
klagende stemme, hun taler med.
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