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ABSTRACT
This assignment is dealing with the Frankenstein-renderings in different stories, yet mostly based on
Mary Shelley’s novel “Frankenstein; or the modern Prometheus” from 1818 and Tim Burton’s stopmotion film “Frankenweenie” from 2012. Towards the end of this assignment a discussion of the attitudes on the Frankenstein-renderings are provided with the involvement of other films concerning the
Frankenstein-theme and – icon. In order to do so an analysis and interpretation of Mary Shelley’s
“Frankenstein” in companion to an analysis and interpretation of Tim Burtons “Frankenweenie” is
given through a determination of these works narration, composition and their account of the relationship between Victor Frankenstein and his creation. Mary Shelley’s “Frankenstein” is very highly
referred from around its publication and untill today and in the future. “Frankenweenie” is one of
those references, but even so, the differences between their points of view are significant; Mary Shelley’s “Frankenstein” focusses on the ethical and scientific consequences Victor’ s actions causes where
Tim Burton’s “Frankenweenie” focusses on the loss of a dear friend and the reaction thereby. The relationship between Victor Frankenstein and his monster is quite clear and full of hatred in “Frankenstein”, but is in “Frankenweenie” the opposite since it is not really Sparky who is the real monster. The
Frankenstein-rendering has changed through the history of film; in the beginning (James Whale, 1931)
the picture of the Frankenstein-monster was still terrifying but during the 70’s (Mel Brooks and Richard O’Brien) this picture changed to be more parodical whence it again became serious with Kenneth
Branagh’s interpretation which was very close to Mary Shelley’s novel. In these past years the Frankenstein-monster has been made a hero, which is a development that adds up to this decade’s trademarks.
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INDLEDNING
”Frankenstein” af Mary Shelley er kendt verden over som en af litteraturhistoriens mest uhyggelige
og på samme tid sørgeligste historier. Frankenstein er sidenhen blevet et selvstændigt motiv, der
hyppigt siden romanen udkom, er blevet refereret fra og det er blevet en af de historier alle på den
ene eller anden måde kender til. Men til trods for at Mary Shelley aldrig har beskrevet de mest ikoniske detaljer om monsterets udseende og tilblivelse, er det alligevel billedet James Whales Frankensteinfilm fra 1931 har indprentet i langt de flestes hoveder, med boltene i nakken på det store,
næsten firkantede hoved og ophejsningen af den døde krop til lynene, der vækker denne til livs.
Dette studieretningsprojekt bearbejder forskellige fremstillinger af forholdet mellem skaber og
skabning med udgangspunkt i Mary Shelleys roman fra 1818 og Tim Burtons stop-motion film
”Frankenweenie” fra 2012, i forhold til fagene engelsk og mediefag. Igennem en analyse og fortolkning af hhv. disse værker fremføres til sidst en diskussion af holdningen til Frankensteinmotivet med inddragelse af andre Frankenstein fortolkninger; nye som gamle.
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MARY SHELLYS ”FRANKENSTEIN”
Mary Shelleys ”Frankenstein” er skrevet i 1817 og udgivet anonymt i 1818, genudgivet i 1823 og
endnu engang genudgivet i 1831 i en revideret version, hvori en introduktion skrevet af Mary Shelley selv, er inddraget2. I denne introduktion fortælles den berømte baggrund for hendes roman og
hun forklarer til sidst, meget kort, de ændringer hun lavede i den seneste version, der er den hyppigst brugte udgave af romanen.
Idéen til ”Frankenstein” opstod under en rejse til Schweiz med Percy Shelley, Claire Clairmont
(Mary Shelleys stedsøster) og Lord Byron (en kendt digter og elsker til Claire Clairemont). En dag
da det regnede og de måtte opholde sig indendørs, kommer Lord Byron på den idé at lave en gyserhistoriekonkurrence i mellem dem, og der går først nogle dage inden Mary Shelley, fordi hun havde
mareridt, kom på idéen til ”Frankenstein”. I dagene optil har der været snak om bl.a. Darwin og
naturvidenskab generelt, og dette har efter sigende været grobunden for Mary Shelleys historie.
Egentlig var det meningen ”Frankenstein” kun skulle have været en novelle, men Percy Shelley
opfordrede hende til at undersøge området nærmere og til at skrive historien længere og mere fyldestgørende. Der er dog også visse spekulationer om hvorvidt Mary Shelleys eget liv har været inspirationskilde til romanen. Her er blandt andet tale om Mary Shelleys mors tidlige død 11 dage
efter hendes fødsel, hendes tab af sine egne børn og skandale ægteskabet med Percy Shelley, der
egentlig allerede var gift, men hvis tidligere kone begik selvmord efter turen til Schweiz3.
Dog er Mary Shelley som forfatter meget implicit i sin fortælling; hun har gemt sig bag 3 mandlige
protagonister og den første anonyme udgivelse understreger måske hendes usikkerhed – ikke bare i
forhold til tiden, men også i forhold til hendes selvsikkerhed. Selv i dag har kvindelige forfattere
udgivet bøger forholdsvis anonymt, fx J. K. Rowling, der er hjernen bag Harry Potter-serien, så
dette fænomen har ikke nødvendigvis noget med tiden at gøre, men i forhold til ”Frankenstein” er
det en nok i højere grad central faktor. Man troede først at det var Mary Shelleys mand, Percy Shelley, der var forfatteren bag; ikke bare fordi han var en mand, men også fordi bogen er dedikeret til
William Godwin, der var en ven af, men også et politisk forbillede for Percy Shelley. William
Godwin, der både var journalist, forfatter og filosof, var også far til Mary Shelley, som før ægteskabet med Percy Shelley var kendt som Mary Wollenstonecraft Godwin.
Jansson, Dr. Siv, Greenwich University: A Note on the text i: “Frankenstein”: “Introduction”, 3. Udgave. Wordsworth
Classics, 1999. S. XXIV
3 http://www.egs.edu/library/mary-shelley/biography/
2
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ROMANANALYSE OG -FORTOLKNING
”Frankenstein” er skrevet i brevform og i flere lag, hvilket betyder at der er op til flere fortællere,
der alle fortæller i 1. person; Walton, Victor Frankenstein og monsteret. Handlingen begynder med
et par breve fra Walton til sin søster hvori i han genfortæller Victors historie og på den måde derfor
også fortæller monsterets. Umiddelbart giver dette et billede
af en trekantskomposition og det kan der på sin vis også
argumenteres for, men fordi fortællerrækkefølgen går fra
Walton til Victor, til monsteret, tilbage til Victor og så igen
tilbage til Walton, fremstår kompositionen i højere grad
cirkulær (se figur 1) og der dannes på den måde en ramme
om historien, da den starter og slutter samme sted. Dette ses
da Walton i første del af bogen skriver til sin søster; ”I have
resolved every night, when I am not imperatively occupied

FIGUR 1: FORTÆLLERCIRKEL

by my duties, to record, as nearly as possible in his own words, what he has related… This manuscript will doubtless afford you the greatest pleasure;”4 hvortil han i sidste del af bogen fortsætter i
et nyt brev;”You have read this strange and terrific story, Margaret; and do you not feel your blood
congeal with horror...”5 Denne cirkulære komposition har stor betydning for romanen, da man får
flere sider af historien og baggrunden for de to hovedpersoners udvikling.
Mary Shelley gør brug af både den sceniske og panoramiske fremstillingsform. Man følger handlingen scenisk idet historien bliver fortalt igennem jeg-fortællere, hvoraf der også bliver gjort brug af
direkte tale, monologer samt kommentarer til teksten. Fx taler Victor flere gange til læseren (som
skal forestille at være Walton) imens han fortæller sin historie; ”- And you, my friend, would be far
more amused with the journal of Clerval,”6. Dette bevirker at man som læser bliver inddraget og
det fungerer godt i forhold til det er en gyserhistorie som man generelt gerne skal kunne identificere
sig med, før de bliver rigtig uhyggelige. Man følger også handlingen panoramisk da der op til flere
gange går dage og måneder i handlingsforløbet, der derfor strækker sig over lang tid, og fordi der i
bund og grund finder op til flere historier sted samtidigt. Historien er skrevet i datid og dermed fortælles den med et bagudsyn, dog med 2 indre vinkler fra hhv. Walton og Victor – monsterets histo-

Shelley, Mary W.: Letter IV i:”Frankenstein”, 3. Udgave. Wordsworth Classics, 1999. S. 25, linje 23-26
Shelley, Mary W.: Walton, in continuation i: ”Frankenstein”, 3. Udgave. Wordsworth Classics, 1999. S. 159, linje 3-4
fra bunden
6 Shelley, Mary W.: Kapitel 18 i:”Frankenstein”, 3. Udgave. Wordsworth Classics, 1999. S. 118, linje 38-37
4
5
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rie fortælles kun i direkte tale og vi har dermed ikke adgang til hans følelser og tanker, kun det han
selv fortæller.
Historien er ikke kronologisk og dette kommer til udtryk hvis man sætter romanen i perspektiv til
berettermodellen7:

Præsentationen glider
over i Victors fortælling. Karaktererne,
deres relationer og
miljøet præsenteres.

Waltons breve til
sin søster; her finder man ud af at
han er på opdagelsesreje og at han
stifter bekendtskab
med både Victor og
monsteret.

Victors higen efter viden
forøges, moderen dør og
han kommer til Ingolstadt,
hvor idéen til monsteret
opstår for alvor.

Victors point of no return er
da monsteret fødes – han
kan ikke gøre sin gerning
om og han vælger i stedet at
forlade det i håb om at det
går til grunde af sig selv.

Det er måske mere et anti-klimaks, men da
Victor dør, har monsteret ikke længere
noget at leve for; han er stadig alene, vred
på menneskeheden og har nu overhovedet
ikke nogen chance for at leve et ’godt liv’.

I takt med konsekvensen af Victors reaktion på sit
værk, er monsterets udvikling konfliktoptrappende;
han er overladt til sig selv, hvilket i høj grad påvirker
hans lyst til hævn over Victor. Han har kun sine instinkter at følge og dette resulterer i, at han slår Victors lillebror, William, ihjel og en af Victors bekendte, Justine, bliver dømt selvom Victor godt ved hvem
der i virkeligheden er gerningsmanden. Monsteret
opsøger Victor og han fortæller sin side af historien i
håb om at Victor vil få medlidenhed med ham og
skabe endnu et monster, så han ikke er alene i verden. Dette afslår Victor og monsteret bliver derfor
også skyld i Clerval, Elizabeth og på en måde også
faderens død. Victor, der ikke længere har noget
tilbage at miste, drager ud for at tilintetgøre monsteret og får oppe nordpå hjælp af Walton.

Historien udtoner
ved at monsteret
flygter længere
nordpå for at dø
og Walton, der
med sin besætning, vender
hjem mod England.

Litteraturhistorisk set forbindes dannelsesromaner med romantismen og udviklingsromaner med
naturalismen og det moderne gennembrud, men der er ikke som sådan nogen skarp skillelinje i mel7

Billede fundet på: http://ibog.litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=1091
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lem disse genrer. Kendetegnende for en dannelsesroman er et biografisk handlingsforløb fra fødsel
til død igennem en synsvinkel, der ligger til sidst i dette forløb, som derfra gør det muligt at overskue historien og dermed åbnes der for fortolkning. Dannelsesromaner som genre har på den måde
ikke noget med dannelse i forhold til viden, normer og opførsel at gøre, men betegner i stedet skabelsen af et livsforløb hvor karakterens personlighed er i centrum. For hovedpersonen skal et ideal
være til stede, som er en vejledende og styrende instans, der har baggrund i familiearv, opdragelse,
samfund, moralske og kulturelle værdinormer i en kaotisk verden fuld af fælder og faldgruber. Idealet fremstår som livsvejens katalysator – hvilke værdier har formet livsforløbet8? Genremæssigt
adskiller disse kendetegn sig ikke fra udviklingsromanen. Forskellen beror på at udviklingsromaner
er forbundet med naturalismen og dens mere virkelighedsprægede stil i forhold til det moderne gennembrud. Dette kommer til udtryk ved at udviklingsromaners livssyn oftest i mindre grad er ligeså
harmonisk og lykkeligt som ved dannelsesromanens livssyn, hvilket stemmer overens med hhv.
naturalismen og romantismen. Så hvad kan man betegne ”Frankenstein” som? Dette spørgsmål
vendes der tilbage til i sammenhæng med genrebestemmelsen af romanen.
Undervejs i romanen støder man på 3 forskellige digte, af 3 forskellige forfattere, hvoraf de to første
spiller en central rolle i forhold til handlingen. Det første er skrevet af Samuel Taylor Coleridge og
digtet er et uddrag af et af hans mest berømte af slagsen ”The rime of the Ancient Mariner”:
Like one who, on a lonely road,
Doth walk I fear and dread,
And, having once turned round, walks on,
And turns no more his head;
Because he knows a frightful fiend
Doth close behind him tread.9
Digtet er indsat i kapitel 5 hvor monsteret netop er blevet skabt og taget ude af den egentlige kontekst som gjort i romanen, fungerer dette digt som et slags set-up til monsterets handlinger længere
inde i bogen. Digtet skal her forstås ud fra Victors synsvinkel da det også er ham, konsekvenserne
af monsterets handlinger går ud over. Derudover passer det også meget godt i sammenhæng med at
monsteret selv fortæller at han har fulgt efter Victor og Victor der selv op til flere gange siger, at
han er sikker på at monsteret har fulgt efter ham. Fx i kapitel 20; ”Yes, he had followed me in my
travels; he had loitered in forests, hid himself in caves, or taken refuge in wide and desert heaths;

8
9

http://www.e-poke.dk/dann_udv.asp
Shelley, Mary W.: Kapitel 5 i:”Frankenstein”, 3. Udgave. Wordsworth Classics, 1999. S. 47, linje 7-12
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and he now came to mark my progress, and claim the fulfilment of my promise.”10 – deraf de sidste
2 strofer i digtet.
Det andet digt er skrevet af Percy Shelley og det stammer fra hans digt ”Mutability”. Digtet er oprindeligt inddelt i fire vers, hvoraf det er de sidste to Mary Shelley har brugt i sin roman11:
We rest; a dream has power to poison sleep.
We rise; one wandering thought pollutes the day.
We fell, conceive, or reason; laugh or weep,
Embrace fond woe, or cast our cares away;
It is the same: for, be it joy or sorrow
The path of its departure still is free.
Man’s yesterday may ne’er be like his morrow;
Nought may endure but mutability!12
Dette er indsat i kapitel 10, hvor monsteret opsøger Victor ude i en skov, Victor er taget ud i for at
sørge for sig selv. Digtet giver et godt billede af både Victors og monsterets holdning i historien,
særligt de første 3 linjer siger meget om den udvikling begge karakterer gennemgår – ingen af dem
er tilfredse hvor de befinder sig eller hvor de ender. For ligegyldigt hvad, så kan Victor ikke være
lykkelig uden monsteret er uskadeliggjort og monsteret kan ikke være lykkelig før Victor, eller en
hvilken som helst anden, accepterer ham som han er – et monster. De sidste 2 strofer står også godt
i perspektiv til dette.
Det tredje digt er skrevet af William Wordsworth, der ligesom de andre 2 digtere, var en indflydelsesrig britisk romantisme forfatter13. Digtet stammer fra ”Tintern Abbey” fra 1798 og underbygger
især de romantiske elementer i romanen ved at beskrive og fremstille naturen, som noget guddommeligt. ”Frankenstein” er kun til dels romantisk i dens beskrivelser og fremstilling af naturen – det
er her alle karaktererne finder trøst når de befinder sig i tristere omstændigheder end normalt – selv
monsteret; ”Soon a gentle light stole over the heavens, and gave me a sensation of pleasure… I was
delighted when I first discovered that a pleasant sound, which often saluted my ears, proceeded
from the throats of the little winged animals”14 Men kan man i modsætning til dette også beskylde
”Frankenstein” for at være naturalistisk? Mary Shelley var godt nok, til trods for tidsmæssigt at have befundet sig midt under romantismen, ikke bange for at skrive i en negativ tone og i en direkte

Shelley, Mary W.: Kapitel 20 i:”Frankenstein”, 3. Udgave. Wordsworth Classics, 1999. S. 127, linje 25-28
http://www.poemhunter.com/poem/mutability/
12 Shelley, Mary W.: Kapitel 10 i:”Frankenstein”, 3. Udgave. Wordsworth Classics, 1999. S. 76, linje 10-18
13 http://faculty.unlv.edu/kirschen/handouts/british_romanticism.html
14 Shelley, Mary W.: Kapitel 11 i:”Frankenstein”, 3. Udgave. Wordsworth Classics, 1999. S. 80, linje 14-30
10
11
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stil hvor der ikke bliver lagt skjul på mindre idylliske hændelser og tanker. Men naturalismens stil
er også kendt for at have til formål, at spejle tiden, som et opgør mod romantismen, med alle dens
problemer som den var, uden at pakke disse ind i romantiske krummelurer og tanker, og da ”Frankenstein” er ren fiktion kan man så sige at dette opnås? – Ja, det kan man for Mary Shelley har på
dette punkt været forud for sin tid. ”Frankenstein” kan meget nemt opfattes som et skræmmebillede
i forhold til videnskaben og udviklingen, der lige var på trapperne i perioden. Det ukendte er farligt
– specielt når man begynder at lege gud, og Mary Shelley har på den måde skabt et dystopisk, videnskabsorienteret univers dog med utopiske omgivelser i form af naturen.
Så i og med, at romanen har et langt handlingsforløb – man får stort set hele Victors liv beskrevet
fra han var barn til hans død – og det faktum at Victor har et klart ideal med sit liv; at lære livets
principper og bruge dem til at skabe noget godt (hvilket dog ikke helt lykkes) samt at Mary Shelley
både gør brug af en romantisk, men også naturalistisk stil, gør at romanen nok i højeste grad er en
dannelsesroman, men med elementer fra udviklingsromanen i takt med at Mary Shelley på dette
område var meget forud for sin tid. Dette har måske også noget at gøre med den anonyme udgivelse, samt de ændringer, hun foretog senere hen.
I sin introduktion til romanen siger Mary Shelley;”I will add but one word to the alterations I have
made. They are principally those of style… Throughout they are entirely confined to such part as
are mere adjuncts to the story, leaving the core and substance of it untouched.”15 Hun nævner også
i den forbindelse at de fleste ændringer finder sted i starten af romanen, men man kan så undre sig
over at nogle af disse ændringer lugter lidt af tilpasning i forhold til normerne og værdierne i 1800tallet. Fx er Victors uddannelse ’undskyldt’ med forkert vejledning fra professorernes side hvoraf
videnskaben Victors familie er kendt for på den måde falder i baggrunden. Elizabeth er ikke Victors
biologiske kusine, men en fremmed familien tager til sig og på den måde fjernes alle mistanker om
incest. Desuden har Marilyn Butler (en britisk litteraturanmelder og – kritiker16) også en pointe i at
Frankenstein familien i 1831-udgaven er beskrevet som værende sundere og raskere, så de borgerlige aristokrater ikke kom til at fremstå syge og svage17. På den måde blev hun ikke holdt til ansvar
for nogen elementer og motiver, der ikke blev set på med gode øjne i forhold til periodens normer
og værdier.

Shelley, Mary W.: Author’s Introduction i:”Frankenstein”, 3. Udgave. Wordsworth Classics, 1999. S. 5
www.st-hildas.ox.ac.uk/marilyn-butler
17 Jansson, Dr. Siv, Greenwich University: A Note on the text i: “Frankenstein”: “Introduction”, 3. Udgave. Wordsworth Classics, 1999. S. XXV
15
16
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PERSPEKTIVERING
Eftersom Mary Shelley kom fra en familie bestående af forfattere og eftersom hendes mand og venner ligeledes også var forfattere, er det ikke overraskende at ”Frankenstein” bugner af uendelige
intertekstuelle referencer – både gamle og endnu ældre. Af græsk-mytologiske referencer kan nævnes Prometheus som undertitlen også direkte spejler, men også Narcissus myten er der refereret til;
”but how was I terrified when I viewed myself in a transparent pool”18. Dog fungerer denne nærmere som en kontrast, da monsteret ved sit eget spejlbillede i stedet bliver skræmt og forfærdet, end
forelsket som Narcissus. Syndefaldsmyten er igennem hele romanen meget ejendommelig og hyppigt refereret til. Her er tale om John Miltons digt ”Paradise Lost”, der på titelsiden først kommer i
spil; ”Did I request thee, Maker, from my clay To mould Me man? Did I solicit thee From darkness
to promote me?” hvilket på samme måde som undertitlen i forhold til Prometheus, siger meget om
monsterets selverkendelse; han har ikke selv bedt om at blive skabt, men nu hvor han så alligevel er
tvunget til dette er der ikke nogen, ikke engang hans egen skaber, der vil kendes ved ham. I forbindelse med syndefaldsmyten, siger Victor i kapitel 22 også noget i retning af, at han ville dø for at
gøre Elizabeth lykkelig, men at det æble allerede er spist. Det siger han i den kontekst hvor monsteret har truet Victor med, at han vil komme på hans bryllupsnat. Så det med at æblet allerede er spist
betyder at Victor i forvejen har syndet ved at skabe monsteret og derfor ikke tør gifte sig med Elizabeth (som han dog alligevel senere gør på opfordring af sin far). Derudover gemmer der sig referencer fra en masse andre forfattere, filosoffer og myter – heriblandt kong Arthur og ridderne om
det runde bord – samt historiske facts, der giver romanen en større gysereffekt idet det giver et virkeligt billede af noget ellers fiktivt.
Men ”Frankenstein” er også i sig selv jævnligt blevet refereret fra i alt fra nyere bøger, kunst, tegneserier og film, som i den grad er meget aktuelt.

TIM BURTONS ”FRANKENWEENIE”
Ligesom der findes flere udgaver af Mary Shelleys ”Frankenstein” findes der, udover spillefilmen
fra 2012, også en kortfilmsversion af ”Frankenweenie” fra 1984. Begge er skrevet og instrueret af
Tim Burton, og begge er i sort/hvid, men hvor 2012-versionen er stop-motion er kortfilmen liveaction.
18

Shelley, Mary W.:”Frankenstein”, 3. Udgave. Wordsworth Classics, 1999. S. 88, linje 21-22
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Tim Burton har med ”Beetlejuice”, “Batman”, ”Edward Scissorhands”, ”The Nightmare Before
Christmas”, “Mars Attacks”, “Sleepy Hollow”, “Big Fish”, “Charlie og Chokoladefabrikken”,
“Corpse Bride”, “Sweeney Todd” samt “Alice in Wonderland” bevist sig som en ægte auteurfilmskaber i Hollywood. Selvom han har lavet film inden for næsten alle genrer – komedie, horror, action, musical, drama, biografier, animation og stop-motion – så fører han en yderst signifikant og
bestemt stil, der bestemt er hans egen, igennem alle sine produktioner19.
Han er født og opvokset i ’the surbubs’ – Burbank, Californien for at være helt nøjagtig – og hans
opvækst der har betydet en hel del for hans udvikling som kunster og filmskaber, da han ikke følte
at han passede ind. Han identificerede sig i højere grad med monstre eller misforståede væsener og
dette, som han ofte portrætterer i sine film, er nok en af hans mest fremstående kendetegn. Han har
udtalt sig om, at hans barndomsdrøm var at blive Godzilla og fuldstændig smadre Tokyo, men da
denne drøm ikke kunne gå i opfyldelse besluttede han sig for at blive animatør20. Dette billede af
ham stemmer meget godt overens med hans udseende, der oftest består af stort og uglet hår, mørkt
tøj og et par store solbriller. Et eksempel på et miljø, der er tydeligt perspektiveret til sit eget barndomshjem, kan ses i ”Edward Scissorhands”; her er miljøet familien bor i meget skarpt og stereotypt opbygget – alle huse, biler og haver er ens udover de få forskellige farver husene kan være og
samtidig tager alle mændene på arbejde; de kører på samme tid ud af deres indkørsler efterladende
kvinderne hjemme i huset. Oftest er hovedpersonenerne, eller støttekaraktererne, skæve og alternative personligheder, der på en måde lever lidt i sine egne verdener – her kan igen nævnes Edwardkarakteren fra ”Edward Scissorhands”, men Victor fra ”Corpse Bride” er også et godt eksempel idet
han til trods for at være klodset og uheldig, har hjertet på det rette sted. Og i den forbindelse er karaktererne og miljøet, der omgiver denne skæve hovedperson, fremstillet som værende uforstående
– i hvert fald til at begynde med – overfor hovedpersonen og det er også her mange af konflikterne i
Tim Burtons historier opstår. Der er også en tendens til at fædrene, om de er til stede eller ej, bliver
fremstillet i et negativt lys og seeren får ofte i den sammenhæng medlidenhed med karakteren, der
har oplevet et eller andet form for svigt – dette ses bl.a. i ”Charlie og Chokoladefabrikken”, men
også i hhv. ”Corpse Bride” og ”Frankenweenie”, hvor fædrene i første omgang, eller slet ikke, lytter
til deres barns ønsker. I den forbindelse bliver antagonistenerne også meget skarpt og stereotypt
fremstillet; de er onde og gennemgår som regel ikke nogen udvikling til det bedre. ”Sweeney Todd”
og ”Corpse Bride” er igen gode eksempler.
19
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http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2009/timburton/index.php
Gallo, Leah og Kempf, Holly C.: ”The Art of Tim Burton”. Steeles Publishing, Inc., 2009
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Rent visuelt og stilmæssigt er Tim Burton også meget kendetegnende. Ligesom Quentin Tarantino
og Christoph Waltz bliver anset som et makkerpar, gør Tim Burton og Johnny Depp, samt hans
forlovede Helena Bonham Carter (der spiller Elizabeth i Kenneth Branaghs ”Mary Shelleys Frankenstein”), ligeledes også. 8 ud af 16 af hans spillefilm er med Johnny Depp i en af titelrollerne21.
På samme måde er komponist Danny Elfman, der bl.a. også står bag soundtrackene til ”Simpsons”
og ”Desperate Housewifes”, en tro følgesvend i forhold til musikken i Tim Burtons film. Visuelt er
det enten meget nedtonet som det er gældende i fx ”Ed Wood” i sort/hvid eller i ”Sweeney Todd”
hvor colorgradingen er meget kontrastfuld. Ellers er billederne meget farverige som fx i ”Dark Shadows”, ”Big Fish”, ”Alice in Wonderland” og ”Charlie og Chokoladefabrikken”.
Vincent Price, som er et stort idol, spiller også en betydelig rolle for Tim Burtons film. Han er ofte
refereret til og spiller bl.a. også videnskabsmanden bag Edward i ”Edward Scissorhands”. Egentlig
havde Burton gang i et dokumentarprojekt om ham, men dette lagde han på hylden efter hans død.
”Frankenweenie” tager udgangspunkt i Mary Shelleys ”Frankenstein”, men foregår i stedet byen
New Holland i noget der ligner 60’erne eller 70’erne, hvilken periode er identisk til Tim Burtons
egen barndom.
FILMANALYSE OG – FORTOLKNING
”Frankenweenie” er umiddelbart personbundet til Victor Frankenstein, der er hovedpersonen. Det er
ham man som seer følger og det er ham, der har et mål. Men til trods for det har filmen en alvidende
fortæller; Victor er ikke med i alle scener og derfor er det ikke en fuldt ud personal fortæller, man
får også indblik i nogle af de andre karakterers væren og gøren – fx Victors klassekammeraters forsøg på at efterligne Victors eksperiment med at genoplive afdøde dyr. Dramaturgisk set er ”Frankenweenie” plotdrevet; Victors mål bliver klart for seeren efter Sparkys død og det er dette der er
filmens kerne. Dette mål hænger sammen med filmens præmis, som er den sidste ting Mr. Rzykruski lærer Victor inden han tager afsted; ” Science is not good or bad, Victor. But it can be used both
ways. That is why you must always be careful.”22, hvilket også kommer til udtryk i forhold til plotpoint-modellen:
1. akt → Miljøet og karaktererne præsenteres
Plot-point 1: første vendepunkt – ordenen skrider (Sparky dør)
21
22

http://www.imdb.com/name/nm0000318/?ref_=fn_al_nm_1
”Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. Scene 33 (se bilag 1)
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2. akt → Victor må handle og inspireret af Mr. Rzykruski genoplives Sparky
Plot-point 2: afgørende vendepunkt – Victor inddrager Edgar, der ikke kan holde på
hemmeligheden
3. akt → Konsekvensen af plot-point 2 – Byen indtages af de ’onde’ skabninger, bekæmpes og
Sparky genoplives endnu engang, hvor han bliver accepteret af alle
”Frankenweenie” er kronologisk fortalt dog med enkelte indfald af flashbacks, hvilket også, i takt
med Tim Burton også har benyttet sig af både matchcuts og krydsklipning23, underbygger den plotdrevne dramaturgi og alvidende fortæller. På nær disse eksempler er der generelt i resten af filmen
benyttet en kontinuerlig klipperytme, dog også med undtagelse af overgangen med månen i starten
af scene 38 (se bilag 1).
I første akt, faktisk allerede i titelscenen24, bliver man præsenteret for et set-up; her er tale om den
hjemmelavede kortfilm Victor har lavet og viser til sine forældre, der handler om et monster – meget vellignende dem, Victors klassekammerater skaber25 – der indtager en by, der bliver reddet superhunden spillet af Sparky. I 3. akt kommer samme scenarie som i Victors film til virkelighed da
de onde skabninger angriber bytorvet, hvor ’Dutch day’ er i fuld gang og også her er det Sparky, der
er helten – specielt da det er ham, der redder Victor fra den brændende vindmølle. Samme set-up og
pay-off er repræsenteret hvis man ser filmen i forhold til berettermodellen, hvor filmens klimaks
ligeledes topper som i akt 3. Og ligeledes som ved plot-point 2 er filmens point of no return da Edgar, som overhovedet ikke er i stand til at holde på en hemmelig, bliver inddraget i Victors eksperiment og forsøg til fysikkonkurrencen. Havde Victor ikke bukket under for Edgar kunne hans gerning sagtens gøres om eftersom Sparky skal genoplades, modsat Mary Shelleys point of no return
for Victor er da monsteret fødes. Når Edgar først er blevet inddraget kan han, pga. sin sociale status
og opsathed på at vinde fysikkonkurrencen, ikke lade eksperimentet ligge og det er dette, der medfører de voldsomme konsekvenser for byen – ikke genfødslen af Sparky. Deraf filmens præmis om
at videnskaben hverken er god eller ond, men at det er brugen af den, der afhænger af dette.
Hele filmen er i sort/hvid og dette betyder også at langt de fleste scener har en low-key belysning,
der underbygger den gotiske stemning, som der netop er omkring Frankenstein-motivet. I denne
forbindelse nævner Tim Burton at hvis han ikke, af Disney, havde fået lov til at lave filmen i
sort/hvid så ville han nok slet ikke have lavet filmen igen overhovedet;
”Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. Hhv. scene 13 og 38 (se bilag 1)
“Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. Scene 2 (se bilag 1)
25 “Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. Scene 2 og scene 41 (se bilag 2)
23
24
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… but what I always loved about the drawings and what you can
do in stop motion is that there is purity to the emotion. The
black and white also added to that for me. If the studio had said
to me, ‘Well, you can do the movie but only in color,’ I
wouldn’t have done it because it was that important to me to
impart that emotional stripping away of things so that you get
that simplicity and the strength of what it’s about.26

Den følelse han nævner ovenover kommer også til udtryk i den måde han i filmen leger med perspektiverne, framingen og skyggerne især. I forhold til perspektiverne benyttes der både frø, fugl og
normalperspektiver; et eksempel på frø- og fugleperspektiv i mellem to karakterer forekommer allerede i scene 3 i forbindelse med præsentationen. Victor skal lukke Sparky om i haven inden han
tager i skole og støder på vejen ind i Mr. Burgermeister – Victors nabo samt borgmester – og ved at
benytte hhv. tiltende kameraføring og frøperspektiv til at fremstille seerens første møde med Mr.
Burgermeister, fremstår han den grad som en ophøjet person hvorefter Victor, i den næste indstilling, ligger under for dette ved at være fremstillet fra et fugleperspektiv27 og tydeligvis Mr. Burgermeisters p.o.v.
I forlængelse af den store brug af forskellige perspektiver er der flere gange undervejs i filmen, at
skyggerne i indstillingerne kommer til at spille en større rolle, som underbygger og refererer til gysergenren Tim Burton også er meget glad for. Første eksempel er da Victor er i gang med eksperimentet i håb om at genoplive Sparky; Victor ses i en halvnær framing hvor hans skygge er i centrum af dette. Andet eksempel er da Victors klassekammerater sniger sig op på Victors loft for at
’stjæle’ hans eksperiment; her er det faktisk kun skyggerne alene, der er til stede i indstillingen.
Tredje eksempel er da Colossus, der lige et blevet vakt til live igen, kommer krybende ud af sin
grav28. Disse tre eksempler giver en virkelig stemningsfuld effekt idet, med undtagelse af eksempel
1, skyggernes karakterer ikke selv er i billedet. Der opstår altså en distance i mellem det man som
seer kan se og det man tror man kan se, og denne virkning bidrager på fremragende vis til horrorelementerne i ”Frankenweenie”, der ellers er en komedie og familiefilm. Tonen i ”Frankenweenie”
er meget let og munter, og den lykkelige slutning bestemmer også komediegenren. Så selvom miljøet på sin vis bliver fremstillet mørkt og stereotypt – og måske med hensigt på at være samfundskritisk – så befinder Victor sig i en utopisk verden; han har alt hvad han behøver og ender i en fak-

http://screenrant.com/frankenweenie-tim-burton-interview/
”Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. Scene 3 (se bilag 3)
28 ”Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. (Se bilag 4)
26
27
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tisk lykkeligere tilstand end hvor han startede. Dog er denne utopi, modsat ”Frankenstein”, omgivet
af dystopiske motiver i form af konsekvenser Victor må tage af at have uddelt sin viden til de forkerte mennesker.
Filmens allerførste scene – præsentationen med Disneys logo og Burtons touch – bidrager på samme måde som skyggebrugen til gysergenren; man starter med at se Disneys originale logo, men
inden ’stjernen’ er nået over Disneyslottet, er vejret, stemningen og farverne ændret således at logoet er tilpasset stilen der forekommer i ”Frankenweenie”29. Denne scene giver også et godt eksempel
på brugen af lyden, der er gennemtrængende igennem hele filmen. Der bliver på ingen tidspunkter
benyttet nogen former for kontrapunktiske effekter eller voice-over, der er kun den parafraserende
lyd, der underbygger stemningen i billedet, hvilket Disney-logo-scenen som sagt er et godt eksempel på. Det er det fordi den tematiske musik, der er tilknyttet Disneys logo bliver afbrudt ligeså
snart Tim Burtons særpræg kommer i spil og erstattet af en mere passende orgel-gyser-agtig musik,
der passer til slottets nye udseende. I forbindelse med at det er en stop-motion film, der er med at
gøre kan der ikke som sådan argumenteres for, at der finder noget reallyd sted pga. teknikken, selvom det ligner dette; det giver fx en lyd når Victor tager fat i sin cykel. I stedet er der benyttet asynkronlyd til de mest basale lyde og ikke bare de store effektlyde som når lynene indtræffer – akkurat
ligesom man ville have gjort i en animationsfilm.
Hvor temaet i Mary Shelleys ”Frankenstein” kan forekomme som en kritik af videnskabens udvikling, er dette tema ikke gældende i ”Frankenweenie”. I stedet lægger filmen vægt på reaktionen og
bearbejdelsen af tabet, af en man har nær. Dog er konsekvenserne i både ”Frankenstein” og ”Frankenweenie” skitseret på en måde så disse fremstår som en del af budskaberne og som ”Frankenweenie”s præmis også ligger til grund for; at videnskaben er en forunderlig størrelse, der helst ikke
skal komme i de forkerte hænder. Årsagen til Victors klassekammeraters forsøg ikke fungerer på
samme måde, som Victors første forsøg, svarer Mr. Rzykruski også på i scene 33 hvor han tager
afsted; Victor kan ikke forstå hvorfor forsøgene ikke har haft samme virkning og Mr. Rzykruski
begrunder dette med, at Victors personlige incitament for at udføre forsøget den første gang spillede
en langt større og central rolle end den anden gang. De andre – klassekammeraterne – udfører eksperimentet af grådighed for at vinde fysikkonkurrence og derfor ender deres gamle kæledyr som
egentlige monstre. Og det er jo i bund og grund det samme Victor i ”Frankenstein” er ude for; han

29

”Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. Scene 1 (se bilag 5)
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udfører sit eksperiment for at blive en af verdens bedste og berømteste videnskabsmænd, han gør
det ikke fordi han decideret mangler socialt selskab eller kærlighed i sit liv.
PERSPEKTIVERING
Ligesom ”Frankenstein” drukner ”Frankenweenie” også i intertekstuelle referencer og det er endda
nogen af de samme som finder sted i ”Frankenstein”, særligt i forhold til den græske mytologi. Da
”Frankenweenie” er løst baseret på ”Frankenstein” fungerer intertekstualiteten i filmen fra bogen
som en hyldest, da disse er meget tekstnære i forhold til romanen – scenariet hvor monsteret for
første gang ser sit eget spejlbillede er vist på næsten samme måde som da Sparky ser sig selv for
første gang. I stedet for et trug med vand ser Sparky sig selv i et spejl, da han bliver opdaget af Victors forældre30. Det er altså samme betydning som i ”Frankenstein” referencen til Narcissus myten
får.
Derudover er Persefone – gudinden, der blev kidnappet af Hades ned til underverdenen - repræsenteret i form af Victors nabo Elsas hund. Referencen giver meget mere mening da endnu et intertekstualitært motiv pådrages hunden; nemlig da den ved et uheld for stød af Sparky og udseendet
forandres med 2 hvide, krøllede striber i pelsen – ligesom Frankensteins brud i ”The Bride of Frankenstein” ser ud31. Der er en tydelig kærlig kemi i mellem de to hunde og idet Persefone bliver til
Sparkys ’brud’ gøres det med et symbol på, at hun rent metaforisk bliver hentet ned i underverdenen – Sparky er jo i teorien død.
Dette er dog ej heller den eneste intertekstualitet til universals gamle gyser klassikere; ”The Mummy” får også sin helt egen reference igennem Nassor og hans genoplivede marsvin Colossus; da
Colossus er blevet genoplivet og kommer krybende op fra sin grav, er det indbundet i en forbinding
– ligesom en mumie – og under kaosset i scene 38 bliver Nassor, efter Toshiakis kæmpe reptil, der
minder meget om Godzilla, har trådt Colossus ned, viklet ind i en lignende forbinding og ender i en
hollandsk trædukke-kiste32.
Indstillingen af Victors klassekammerater, der sniger sig ind op på loftet33, er også en meget direkte
reference til ”Nosferatu” – den tyske vampyrgyserfilm fra 1922 – da Tim Burton på samme måde
som med Narcissus-referencen har lavet en indstilling meget magen til den oprindelige og gjort den
”Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. Scene 35 (se bilag 6)
”Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. Scene 20 + ”The Bride of Frankenstein”, filmplakat. 1935 (se bilag 6)
32 ”Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. Scene 38 (se bilag 7)
33 Bilag 4, eksempel 2
30
31
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til sin egen, endnu engang som en hyldest til de gamle horrorklassikere. Det er også Edgars skygge
der går først op af trappen og ham, som udseendemæssigt kommer tættest på Nosferatu figuren med
de lange og tynde fingre. Ironisk er det også at ’Igor’, som er Dr. Frankensteins hjælper i fortolkningerne af Frankenstein historien på film, placerer sig tæt på ’Edgar’. Det er også Edgar der til
Victor – da han finder ud af hemmeligheden med Sparky – siger de ikoniske ord; ”You’r dog is
alive!”34 som der ligesom Igor-karaktereren er en ‘nyere’ opfindelse. ”Dracula” fra 1958 spilles
også i fjernsynet da Victor sniger sig ind efter at have hentet liget af Sparky.
Udover disse referencer indeholder ”Frankenweenie” også en masse intertekstualitet til andre af
Tim Burtons film. Værd at nævne i den forbindelse er ”Batman”-referencen da ’Weird girl’ gør sit
forsøg på at genoplive en død flagermus, som Mr. Whiskers har i munden da lynet trænger igennem
– på samme tid spiller Danny Elfmans ”Batman”-soundtrack som underlægningsmusik. ’Weird girl’
er også oprindeligt en karakter fra en af Tim Burtons tegninger og på samme måde er der mange af
den andre karakterer, der er ’genbrugt’; Victor ligner ufattelig meget Victor fra ”Corpse Bride”, Mr.
Burgermeister meget Victorias far også fra ”Corpse Bride” og Sparky har samme størrelse og, nogenlunde, form som hunden Scraps også fra ”Corpse Bride”. Dette hænger måske sammen med at
”Corpse Bride” også er en stop-motion film. Vincent Price er også refereret til i form af Mr. Rzykruski.
Referencer til bl.a. ”Bambi”, ”The Birds” af Alfred Hitchcock, ”Jurassic Park” af Steven Spielberg
og ”Edward Scissorhands” er ligeledes repræsenteret under scene 38, hvor alt bliver kaos. Sidstnævnte også i forhold til ”Frankenstein”-motivet ang. opgøret med livsprincippet. På dyrekirkegården er der også en gravsten – helst specifikt Toshiakis skildpaddes gravsten – hvorpå der står ”Shelley, R. I. P.” henførende til Mary Shelley.

DISKUSSION
Som sagt har, og bliver det til stadighed i fremtiden, Mary Shelleys ”Frankenstein” været udsat, og
været grobund, for mange fortolkninger, heraf ”Frankenweenie” af Tim Burton, ”Frankenstein” af
James Whale, ”Young Frankenstein” af Mel Brooks, ”The Rocky Horror Picture Show” af Richard
O’Brien – dog til en vis grad – ”Van Helsing” af Stephen Sommers fra 2004, Kenneth Branaghs
”Mary Shelleys Frankenstein”, som nok er den der indtil videre kommer tættest på originalhistorien
34

”Frankenweenie”, Tim Burton. 2012. Scene 22 [00:33:25] (se bilag 1)
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samt nyest og endnu ikke udkommet ”I,Frankenstein” af Stuart Beattie, bare for at nævne et par
stykker. Men vinklingen og forholdet i mellem Frankenstein og monsteret er langt fra ens i nogle af
disse film.
I Mary Shelleys ”Frankenstein” fortryder Victor med det samme hans gerning, men han kan alligevel ikke få sig selv til at slå sit monster ihjel, han går i stedet bare fra det og overlader det til sig
selv. Dette var første og største fejl Victor som ’forælder’ begår og det viser sig jo også at have afgørende og alvorlige konsekvenser for hans liv. Ikke engang efter Victor har fået monsterets side af
historien og selvom han egentlig når at føle medlidenhed med det, ændres synet på sin skabning
ikke på noget tidspunkt og dette forværrer forholdet i mellem dem. Man bliver som læser klar over
at der ikke som sådan er en god eller ond side man skal holde med og man ender til sidst med at
have mest medfølelse for monsteret idet, han ikke selv har valgt sin skæbne, men blot har fulgt sine
instinkter. Og dette er til trods for at han har slået Victors familie ihjel. Havde Victor taget konsekvensen af sin gerning med det samme og ikke forsøgt at indhente det 3 år efter, kunne monsterets
handlinger måske have været afværget. Det samme portrætteres i James Whales version fra 1931
igennem den kendte og hjerteskærende scene hvor den lille pige viser sig ikke at kunne flyde på
vandet – havde monsteret fra start af lært af Victor samfundets normer og gøre måder, så han ikke
selv skulle tiltuske sig disse, ville monsteret have kendt til konsekvensen af sin gerning inden den
ville blive begået og tragedien kunne have været undveget.
Det er tankevækkende at det mest ikoniske og betydeligt mest refererede Frankenstein-motiv faktisk
slet ikke er beskrevet af Mary Shelley. I bogen bliver monsteret til i overgangen til et nyt kapitel og
nogen som helst form for detaljer af hvordan Victor har båret sig af med dette – foruden at udnytte
lynet – bliver ikke fortalt. Alligevel er det skabelsesscenerne fra diverse Frankenstein fortolkninger,
man nærmest som en almen lov husker og sammenfatter med ”Frankenstein”. Selv børn født i de
seneste generationer kender til dette væsen og dets tilblivelse og alle de tidligere nævnte film øverst
i afsnittet har på den ene eller anden måde fremstillet denne scene – det er uvist om ”I, Frankenstein” vil indeholde en lignende scene, da den først udkommer sidst i februar 2014. Idéen om at
monsteret på en båre bliver hejst op over taget må stamme fra James Whales film, da den var den
første, ikke bare gyserfilm, men også første film omhandlende Frankenstein, med denne skabelse.
Der findes en ældre kortfilm fra 1910, der er baseret på Mary Shelleys roman, men i denne foregår
skabelsen af monsteret vha. en balje og et slags kogerum35. Boris Karloff og Frankenstein-looket
35
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skabt af Jack Pierce36 udgjorde et kæmpe udtryk i sin tid og det er sikkert dette, der har gjort, at
tilblivelsesscenen er blevet fremstillet igen og igen, længere oppe igennem historien.
I 70’erne fjernedes Frankenstein-motivets monopol som et gyserelement og blev også benyttet i
komediegenren i hhv. ”Young Frankenstein” og ”The Rocky Horror Picture Show”, hvor motivet
bliver paroditiseret. I førstnævnte film kommer dette bl.a. til udtryk da Elizabeth i stedet for at blive
bange for skabningen bliver forelsket i ham pga. hans inhumane skikkelse og ’Schwanzstück’. Forholdet i mellem Dr. Frederik Frankenstein og monsteret er ikke som sådan skildret før til sidst, hvor
monsteret bliver lokket tilbage ind på slottet vha. violinspil. Pøblen er fulgt efter og lige inden de
skal til at storme slottet ’putter’ Frankenstein noget intellekt ind i monsteret, som så gør ham i stand
til at kommunikere på lige fod med alle andre, og filmen får en lykkelig slutning ved brylluppet
mellem Elizabeth og monsteret, der ikke længere er et monster, men bliver accepteret ligesom
Sparky i ”Frankenweenie”. ”The Rocky Horror Picture Show” er en parodi på op til flere sciencefiction og horrorfilm hvoraf en af dem er ”Frankenstein”. Her det Dr. Frank-N-Furter – endnu en
penisparodi – der skaber monsteret for at få ’absolute… pleasure’, men dette afviser skabningen,
der i modsætning til alle andre fortolkninger bliver fremstillet som en engel, og det er Dr. Frank-NFurter, der tager væk.
I 1994 bliver Frankenstein-motivet seriøst igen via Kenneth Branaghs film. Denne fortolkning er
meget tekstnær i forhold til den originale historie og deraf kommer titlen ”Mary Shelleys Frankenstein”. Her lægges igen vægt på de etiske aspekter ved at lege gud og forholdet mellem monsteret
og Frankenstein er det samme som i romanen. I dette filmårti og det forrige har Frankensteinmotivet dog taget en lettere drejning; forholdet mellem Frankenstein og monsteret bliver ladt mere i
baggrunden og det er i højere grad kun monsteret, eller skaberen, der fokuseres på og rollen som
monster stilles der spørgsmålstegn ved. Første eksempel kan ses i ”Frankenweenie”; Sparky bliver
ikke fremstillet som skurken, det er derimod de andre skabninger, der er blevet skabt uden kærlighed, der gør. Derfor fokuseres der i højere grad på Victor som skaber end der gør på Sparkys rolle
som monsteret. Det er måske også her man skal have i mente, at det originale monster bliver skabt
uden at have været en del af Frankensteins liv før hvorimod Sparky har været centrum i Victors liv.
Andet eksempel ses i Stephen Sommers ”Van Helsing”, der ligesom nogle af de andre fortolkninger
består af flere forskellige gyser-motiver; særligt Dracula og Wolfman. Anslaget til ”Van Helsing” er
skabelsesscenariet af Frankensteins monster, dog er motiverne i denne film overlappende og Dr.
36
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Frankenstein viser sig at arbejde for Dracula, der vil bruge monsteret til at overtage hele verden så
at sige. Frankenstein dør allrede i anslaget og forholdet mellem skaber og skabning er derfor ikke til
stede – kun i den forstand at monsteret her forsøger at redde Frankenstein og sørger over ham da det
ikke lykkedes; Frankenstein døde inden han nåede at se monsteret ordentligt og han nåede derfor
ikke at svigte sit mesterværk. Dog lyder det at Frankenstein her gerne vil opbygge et forhold til sin
skabning idet han siger; ”I’ll take him far away, far away, where no one will ever find him.”37.
Filmen ender også med at have fremstillet monsteret som en støttekarakter til hovedpersonen Van
Helsing, spillet af Hugh Jackman; monsteret har valgt side og hjulpet med at besejre Dracula og
drager til sidst alene ud på havet. Samme helte-motiv kommer til udtryk i traileren til ”I, Frankenstein”; traileren afslører forholdsvis meget uden at kunne sige noget med sikkerhed. Den foregår i
hvert fald i fremtiden – Imdb.com har afsløret genrene til at være sci-fi, action og fantasy38 og Aaron Eckhart, der spiller monsteret nævner i traileren at det er noget med 200 år siden han blev
skabt39. Derudover spiller den meget på, at den kommer fra skaberne bag ”Underworld” og taget
den film i betragtning, hvor vampyrer og varulve bliver fremstillet som hhv. helte og skurke – og så
det omvendte – er det meget sandsynligt at monsterets rolle i ”I, Frankenstein” kommer til at spille
en altafgørende rolle i forhold til en handling, der bringer en alvorlig konsekvens i spil, men som i
sidste ende redder hele verden hovedpersonen kender til.
Denne fremstilling af monsteret, man lige pludselig bliver en sympatisør af, er nok et af de træk, der
kendetegner, denne nuværende del af filmhistorien; der er en tendens til, hvilket også kommer til
syne i de nyere amerikanske TV-serier såsom ”Boardwalk Empire”, ”Dexter” og ”Breaking Bad”, i
og med at hovedkarakteren er dobbeltsidet i den forstand at han både har en god og en dårlig side,
og selvom den dårlige side er størst, så er det stadig ham man som seer sympatiserer og holder med.
Ligesom med Mary Shelleys monster. Dette filmårti er også kendt for dets uendelige prequels,
sequels og remakes og dette sparer ikke filmverdenen for endnu en ”Frankenstein”, der er sat til at
udkomme i 2015, med James McAvoy som Frankenstein og Daniel Radcliffe som Igor indtil videre. Ifølge Imdb.com bliver denne fortolkning et drama og Mary Shelleys roman er crediteret under
forfattere40, så det kan være Frankenstein-motivet falder tilbage på den oprindelige plads igen.

”Van Helsing”, Stephen Sommers. 2004. Anslaget [00:01:59]
http://www.imdb.com/title/tt1418377/?ref_=nv_sr_1
39
http://www.youtube.com/watch?v=sCUZd1iuq3o
40
http://www.imdb.com/title/tt1976009/?ref_=nv_sr_2
37
38
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KONKLUSION
Tim Burtons “Frankenweenie” giver en anden vinkel på Frankenstein-motivet end den Mary Shelley først fremsatte, da hun skrev romanen i 1818. I ”Frankenweenie” fremstilles Victor Frankenstein, som en ung dreng, der mister sin hund og det monster han skaber i et vellykket forsøg på at
redde sin bedste ven, viser sig i virkeligheden slet ikke at være det egentlige monster. Disse dukker
først op da Victor inddrager sin illoyale klassekammerat, Edgar, i sin viden og denne bliver misbrugt i et desperat kapløb om at vinde en fysikkonkurrence. Den oprindelige Victor Frankenstein er
fremstillet som en egentlig god mand, der higer efter videnskaben og dets ubesvarlige spørgsmål,
men i takt med dette skabes et monster, han ikke vil stå til ansvar for, hvilket får dødbringende konsekvenser for både ham selv, sin familie og det monster han har skabt. I sidste ende bunder de alvorlige konsekvenser, begge protagonister løber ind i, ud i at videnskaben ikke bliver benyttet af de
rigtige årsager, men blot for berømthedens skyld.
Frankenstein-motivet er blevet og bliver til stadighed i fremtiden fortolket på og fremstillet på alverdens måder – både som advarsler omkring videnskabens etiske udvikling, som parodier, der tager afstand fra konsekvenserne et sådant monster kan frembringer samt som et symbol man kommer
til at sympatisere med pga. en heltegørelse og fremhævelse af monsterets oprindelige gode sider,
der ligger gemt inde bag de onde.
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BILAG
1: “FRANKENWEENIE” SCENEOVERSIGT
1: [00:00-00:29] Disney logo med særpræg (præsentation)
2: [00:31-03:32] ”Monsters from Beyond”-film lavet af Victor (creditering og titel)
3: [03:33-05:10] Avisdreng på cykel, miljø præsenteres
4: [05:11-07:15] Skoleklokken ringer ind, Mr. Rzykruski
5: [07:16-08:22] Sparky i haven
6: [08:23-09:59] Skoleklokken ringer ud, Mr. Whiskers’ lort
7: [10:00-10:47] Victor kommer hjem, Edgar vil være hans partner
8: [10:48-12:07] Aftensmad og underskrift på ’science fair’
9: [12:08-14:52] Baseball (med flashs fra Mr. Rzykruski), Sparky bliver kørt ned
10: [14:53-15:26] Dyrekirkegården
11: [15:27-15:35] Persefone i nabohaven
12: [15:36-17:00] Victor bliver puttet, ser film på loftet
13: [17:01-17:12] Matchcuts af Victor den næste dag (på vej til skolen)
14: [17:13-17:59] I klassen, idéen opstår
15: [18:00-18:39] Victor skynder sig hjem, garagen (forbereder)
16: [18:40-20:36] Victor henter Sparky på kirkegård
17: [20:37-21:36] Victor sniger sig ind med Sparky, forældre ser gyserfilm
18: [21:37-26:23] Victor på loftet, vækker Sparky til live
19: [26:24-28:13] Næste morgen, loftet
20: [28:14-31:54] Sparky ’alene hjemme’
21: [31:55-32:51] Victor kommer hjem, oplader Sparky
22: [32:52-34:22] Edgar på besøg
23: [34:23-34:35] Edgar køber (død) fisk
24: [34:36-35:48] Victor og Edgar genopliver fisk
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25: [35:49-37:01] Edgar sladrer til de andre
26: [37:02-37:29] Sparky bundet fast på loftet
27: [37:30-38:42] Edgar konfronteres med fisken, som er forsvundet
28: [38:43-39:29] Victor tjekker til Sparky pga. bekymring
29: [39:30-39:43] Sparky og Victor putter
30: [39:44-41:13] Toshiaki test forsøg
31: [41:14-43:28] Skolemøde med Hr. Burgermeister pga. mislykket forsøg
32: [43:29-44:48] Sparky bliver lukket ud, Elsa øver
33: [44:49-47:02] Mr. Rzykruski pakker sine ting
34: [47:03-48:08] Edgar konfronteres og sladre endnu mere til de andre drenge
35: [48:09-50:09] Mor opdager Sparky på loftet
36: [50:10-51:57] ’Dutch day’, Sparky bliver bange og løber væk, de andre fra klassen lurer i Victors ting (noter osv.)
37: [51:58-53:02] Victor leder, Sparky på kirkegård
38: [53:03-1:01:09] Krydsklip mellem Elsas sang og de andre, der genopliver deres egne dyr
39: [1:01:10-1:02:45] Victor finder Sparky, grave er åbne
40: [1:02:46-1:03:44] De kommer til Victor for at få hjælp
41: [1:03:45-1:10:06] De onde skabninger indtager ’Dutch day’, bliver bekæmpet
42: [1:10:07-1:13:34] Vindmøllen, kamp
43: [1:13:35-1:16:50] Sparky genoplives med bilbatterier, ”The End”
44: [1:16:51-1:23:31] Rulletekster
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2: STILLS FRA ”FRANKENWEENIE”, SET-UP/PAY-OFF
Scene 2, [00:01:05]

Scene 41, [01:05:23]
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3: STILLS FRA ”FRANKENWEENIE”, FRØ- OG FULGEPERSPEKTIV
Scene 3, [00:04:01]

Scene 3.1, [00:04:03]
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4: STILLS FRA ”FRANKENWEENIE”, INDSTILLINGER MED SKYGGER
Eksempel 1; scene 18 [00:21:58]

Eksempel 2; scene 36 [00:51:10]

Eksempel 3; scene 38 [01:00:00]
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5: STILL FRA ”FRANKENWEENIE”, DISNEY LOGO MED SÆRPRÆG
Scene 1, [00:00:25]

6: STIL FRA ”FRANKENWEENIE”, SPARKY I SPEJLBILLEDE
Scene 35 [00:49:12]
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”The Bride of Frankenstein” filmplakat, 1935’
http://www.namtab.com/gallery/postersMONSTERS.htm
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7: STILLS FRA ”FRANKENWEENIE”, ”THE MUMMY”-REFERENCE
Scene 38, [01:00:06]

Scene 38, [01:06:18]
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