Coraline och spegelns hemlighet

Tolvåriga Coraline lever ensam med sina föräldrar i ett
hus fullt av lite halvtokiga människor. En dag upptäcker
hon en hemlig dörr med en gång över till en annan
värld - en spegelvärld där föräldrarna har tid och är så
väldigt snälla, kanske lite väl snälla? Eller drömmer
hon? En animation om längtan och ilska och föräldrar.

Rekommenderad från åk 5
EN FILMHANDLEDNING AV
PER ERICSSON

&

ANDREAS HOFFSTEN

Handling
Flickan Coraline har precis flyttat in i ett stort och lite
märkligt hus som kallas The Pink Palace. Coraline saknar
sina vänner och hennes föräldrar är allt för upptagna med
att jobba framför sina datorer för att bry sig om henne.
Föräldrarna jobbar med att producera en katalog och har
en deadline. Ensam utforskar Coraline huset och trädgården. Hon möter Wybie, en kille i samma ålder ca 12 år,
vars mormor äger The Pink Palace. Wybie har hittat en
docka hos sin mormor som ser precis ut som Coraline och
som han ger till henne. Coraline hittar också en hemlig
dörr i deras hus men blir besviken när hon öppnar den
och bara ser är en tegelmur.

När Coraline senare på kvällen ligger och sover i sitt
rum väcks hon av en mus. Hon följer efter musen som
springer in bakom den hemliga dörren som inte längre är
igenmurad utan nu leder in i en tunnel. Coraline kryper
igenom och hamnar i ett hus som ser precis ut som hennes eget, fast lite färggladare. Vid spisen i köket står hennes mamma och vid ett piano sitter hennes pappa,
åtminstone några som liknar hennes föräldrar. Dessa föräldraversioner är lite annorlunda. De är glada och uppmärksamma och så har de knappar till ögon och säger att
de är Coralines Andra-mamma och Andra-pappa. Trots att
Coraline får god mat och erbjudande om att leka så anar
hon oråd och säger att hon är trött. Hennes andra-föräldrar tar henne till Coralines andra-sovrum och där somnar
hon. När Coraline vaknar är hon tillbaka i sitt riktiga och
lite gråare hem. Den hemliga dörren är åter igenmurad
och hennes riktiga föräldrar är precis lika upptagna som
vanligt. Coraline sysselsätter sig med att hälsa på sina
grannar i The Pink Palace.
Högst upp bor Mr Bobinsky. Han är en lite äldre men
mycket vig cirkusakrobat som håller på att lära upp möss
till att uppträda på cirkus. Mr Bobinsky berättar att hans
möss har sagt att det kan vara farligt för Coraline att
krypa in genom den hemliga dörren. Coraline hälsar
därefter på hos Ms Spink och hennes syster. Två engelska
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damer som en gång i tiden varit varietéartister. När kvällen kommer lägger sig Coraline för att sova med en pirrande känsla i magen och precis som tidigare väcks hon
av en mus som leder henne in genom den hemliga dörren
och till hennes andra-hem. Där är allt som tidigare förutom att hon också stöter på en andra-Wybie. Efter ännu
en god middag säger Coralines andra-mamma att Mr
Bobinskys magiska möss ska uppträda. Coraline och
andra-Wybie går upp för att titta på showen. Hon älskar
den. När hon vaknar är hon än en gång tillbaka i sitt riktiga rum. Den här morgonen verkar Coraline riktigt besviken över att vara tillbaka.
När Coraline är och handlar med sin mamma så vill hon
köpa ett par färgglada fingervantar men mamman säger
nej. Då säger Coraline att hennes andra-mamma skulle ha
köpt dem åt henne. Hennes riktiga mamma försöker säga
att allt blir bättre när hon blir klar med katalogen de jobbar med. Men Coraline är trött på att vänta och när hon
upptäcker att gången till hennes andra-hem är öppen så
kryper hon igenom. Den här gången möter hon Wybies
katt i andra-hemmet. I den världen kan katten prata och
varnar Coraline för hennes andra-mamma. Coraline förstår faran när hennes Andra-föräldrar försöker få henne
att stanna i den andra-världen för evigt genom att få
Coraline att gå med på att byta ut sina ögon mot knappar.
Coraline vinner tid genom att säga att hon är trött och
behöver sova på saken. Hon hoppas kunna vakna i sitt riktiga hem igen. Det lyckas inte. Coraline upptäcker att den
hemliga dörren är stängd och att hon inte kan fly från
huset som inte längre är lika attraherande. Hon fångas av
sin andra-mamma som låser in henne i ett magiskt rum.
Där möter hon tre spökbarn som berättar att häxan spionerar på den riktiga världen genom ögonen på dockor och
lockar barn att komma till hennes fantastiska värld
genom att erbjuda det de saknar. Spökbarnen tackade ja
till att stanna i den andra-världen och kan inte komma
därifrån förrän någon hittar deras ögon.

Coraline räddas från det magiska rummet av andraWybie och hon lyckas fly tillbaka genom den hemliga dörren till sitt riktiga hem. Men hon hittar ingen. Hennes föräldrar är borta. Coraline ber fröknarna Spinks om hjälp.
De är lika osammanhängande som alltid men ger henne
en liten godissten med hål i och säger att den är bra till att
hitta borttappade saker.
Wybies katt får Coraline att förstå att hennes föräldrar
är fångade hos häxan och att hon måste ge sig tillbaka in i
det andra-hemmet och rädda dem. Katten tipsar henne
om att utmana häxan, som gillar lek och spel. Coraline
säger till häxan att de ska leka en lek och att om Coraline
hittar sina föräldrar och spökbarnens ögon så släpps de
alla fria men om hon misslyckas så stannar Coraline i
andra-huset och låter häxan sy knappar på hennes ögon.
Häxen går med på det.
Med hjälp av fröknarna Spinks magiska godissten
lyckas Coraline hitta barnens alla ögon och sina förhäxade föräldrar. Hon överrumplar häxan, som under tiden
förvandlats till en spindelliknande varelse, genom att
kasta katten mot henne och sedan fly in i gången. När
Coraline kommer tillbaka till den riktiga världen är allt
som vanligt, fast lite bättre. Hennes föräldrar är klara
med katalogarbetet och är gladare och har mer tid för
Coraline. Filmen avslutas med en stor trädgårdsfest där
alla i The Pink Palace är med, inklusive Wybie och hans
mormor. Och katten.

Drömmar & föräldrar
"Coraline och spegelns hemlighet" är en film som delvis
utspelar sig i ett drömlandskap. Tolvåriga Coraline Jones
förflyttar sig i filmen - eller drömmer - via en hemlig dörr
där en tunnel leder henne fram till ett slags spegeltillvaro
av det egna hemmet, men där allt är mycket bättre. Där
mamman - som ser likadan ut men har knappar till ögon är snällare och framförallt har tid. Tid för Coraline, tid att
laga god mat och att vara ett stöd för Coraline. Samma
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sak med pappan som leker och månar om sin dotter i hennes andra-hem som de kallar det. Hur många barn känner
inte igen sig i scenen i filmens början där Coraline berättar för sin mamma om en brunn hon hittat och som hon
var nära att trilla ner i. Och mamman, som har tankarna
på annat håll svarar: "öhh … vad trevligt."
Bägge föräldrarna förvärvsarbetar. De kan beskrivas
som typisk medelklass med intellektuella arbeten - två
normalt moderna föräldrar i färd med att förverkliga sig
själva. Så ser det ut för många och är egentligen inget att
säga om. Dock skall tilläggas att Coraline är ensambarn,
så utan syskon eller kamrater i det nya huset familjen flyttat till blir hon mer utsatt än andra. Hon får utforska tillvaron på egen hand.
Naturligtvis kan man tolka Coralines drömmar om, och
besök i andra-hemmet, som att hon vantrivs och längtar
till något annat. När drömmarna och vistelserna intensifieras tilltar konflikten inom henne och hon tvingas till
avgörande val där hon laborerar med sina antipatier och
besvikelser mot sina riktiga föräldrar men samtidigt en
längtan efter en större närhet till dem.
• Vilka skyldigheter eller ansvar har en förälder i relation
till sina barn? Sörja för kläder, mat, visst, men vad mer?
Vad har ett barn rätt att få tillgodosett?
• I sina drömmar projicerar Coraline sin längtan men
också sin besvikelse och ilska på sina hopplöst självupptagna föräldrar. Tycker ni Coraline istället skulle ta upp
det mer direkt med föräldrarna eller på annat sätt protestera mot dem?
• Beskriv andra-hemmet och hennes andra-föräldrar.
Vilka är skillnaderna?
• Mamman är ju den av föräldrarna som mest har kommit
i kläm i det moderna samhället där bägge föräldrarna
måste dra in pengar till hushållet - men där mamman
ändå förväntas sköta hem och barn. I böcker och på film
är det inte sällan så att det är just mamman som är den
onde, den som får klä skott för barnets aggressioner och
utåtagerande. Här har det hänt något de senaste 20 åren.
Varför är det så tror ni? Kan det handla om att mamman
samtidigt representerar det allra närmaste och mest
intima? Kan ni ge exempel på flera "häxliknande" mödrar
i böcker eller på film?
• När andra-mamman vill ge Coraline ömhet och fina
saker men som Coraline inte vill ta emot så förvandlas
andra-mamman till en spindelliknande häxa. Hur ska vi
tolka den scenen? Vilka känslor inom Coraline är det
uttryck för?
• I böcker/filmer som "Alice i Underlandet". "Till Vildingarnas land", "Spirited Away", "Pans labyrint" och "Narnia"
fungerar drömmen (dörren, vägen in till ett fantasiland)
på ett liknande sätt som ett slags själslig ventil. Brukar du
drömma? Har det hänt att drömmar hjälpt dig att bättre
förstå saker du varit med om eller relationer du har till
andra i din närhet?
• Det finns väl ingen som gillar att ha tråkigt. Och Coraline har tråkigt när hon mol allena får vandra runt i huset
och i trädgården och söka underhålla sig själv. Hon har

inget dataspel eller någon iPod att ta till - det är den egna
fantasin hon får ta till. Hur ser eleverna på tråkighet - kan
det rentav vara nyttigt att ibland tvingas använda sin egen
fantasi - eller är det helt förkastligt? Be eleverna berätta
om någon bra lek de kommit på när de varit ensamma.
• Man brukar säga att vi svenskar har det lite svårt med
aggressioner. Vi har svårt att bli arga och ge uttryck för
det. Språkforskaren Fredrik Lindström menar att det
också syns i våra svordomar och så kallade "fula ord". De
är betydligt mildare än vad som är fallet i andra länder,
katolska som protestantiska. Hur är det med Coraline,
vänder hon sin ilska innåt? Är det bra att vara arg ibland
och i så fall varför?

Filmens berättarmedel
Filmen jobbar mycket med stereotyper eller kalla det
överenskommelser med publiken. Det som en bok har 350
sidor på sig att göra måste en film klara av på 90 minuter.
Man har klichéer och stereotyper till hjälp. Men de får
inte bli för grova - då tappar publiken i intresse. Istället
leker ibland upphovsmännen med stereotyperna (exempel) som blinkningar till en initierad publik. Och barn i
dag är medievana, de läser snabbt (snabbare än de flesta
av oss vuxna) av filmens alla planteringar och figurernas
olika roller i dramat. Nörden är inte sällan lite tjock med
krulligt hår, föräldrar är gärna tankspridda och hajar noll
och filmens tjej bär ofta glasögon. Men inte Coraline. Hon
har skinn på näsan och är dessutom dramats hjälte! Vilket
också är lite nytt, att tjejer inte bara är kuttersmycken
eller sidekicks till duktiga gossar. Tjejer kan!
• Vilka stereotyper hittar eleverna och vilka filmklichéer
kan de upptäcka? Det börjar med att vi möter en svart
katt - vad kan vi vänta oss av den?
• Beskriv föräldrarna, handlar det om en typisk mamma
och pappa? Och hur är det med deras spegel alteregon?
Och hur är det med husets andra figurer, den ryska cirkusartisten Bobinsky till exempel? Och hur är det med katten - den har inget namn och den kan besöka bägge världarna utan att förändra sig - enda skillnaden är att han
kan tala i "andrahemmet". Vilken roll spelar katten i berätelsen?
• Filmen rymmer flera blinkningar och referenser till
andra mer eller mindre berömda böcker eller konstverk.
Hittar ni några? Kanske den stora skalbaggen utanför den
hemliga dörren kan leda associationerna till Kafkas bok
"Förvandlingen"? Och drömscener i slutet påminner starkt
om Van Goghs tavla "Stjärnhimmel" och Miss Spinky uppträder mitt i Botticellis tavla "Venus födelse".
"Coraline" jobbar - trots att det är en animerad film för
barn - också med lite skräckmoment. Överraskningseffekter och musik är väl beprövade metoder när det handlar
om att bygga upp rädsla. Men kanske ändå att det som
skrämmer mest är när "andramamman" vänder sig om
och det visar sig att hon har knappar till ögon? En konstgjord, kanske uppstoppad, mamma - lite läskigt.
Filmens regissör gjorde tidigare "Nightmare before
Christmas" - ett hyllat animerat lustmord i skräckgenren
på julen och dess tindrande skenhelighet. Det är inte svårt
att känna igen uttrycksmedlen i "Coraline"
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• Vad tyckte eleverna var mest obehagligt i filmen? Vad
blev de mest rädda för?

Animation: Anthony Scott
Ljuddesign: Ron Eng
Klipp: Christopher Murrie & Ronald Sanders

“Coraline” bygger på en bok med samma namn av engelsmannen Neil Gaiman från 2002. Filmen har i det mesta
tagit med bokens handling och typgalleri med ett undantag, Coralines granne Wybie finns inte med i boken liksom
hela konstruktionen med dockan och Wybies mormor. Det
kan tyckas lite märkligt, även om Wybie inte har en stor
roll så är den viktig. Kanske att figuren har skrivits in i filmens handling därför att Coraline inte ska behöva tala
med sig själv så mycket - så kallad voice over är inte alltid
så lyckat på film. I boken är det katten som i högre grad
fungerar som ett slags mentor till Coraline.

Musik: Bruno Coulais

• Vilka exempel kan eleverna berätta om lyckade eller
misslyckade överföringar av böcker till film? Vad är det för
stor skillnad mellan en bok och en film?

Röster
Coraline - Dakota Fanning
Mamman/Andra mamman - Teri Hatcher
Pappan/Andra pappan - John Hodgman
Mr Bobinsky - Ian McShane
Tekniska uppgifter
Längd: 100 minuter
Format: 1,85:1
Ljud: Dolby Digital
Censur: Från 11 år
Svensk premiär: 15 maj 2009
Distribution
UIP, Box 9502 102 74 Stockholm Tel 08-556 065 70, fax 08-556 065
89 www.uip.se

Produktionsuppgifter
USA 2009
Producent: Claire Jennings & Bill Mechanic
Manus, regi & produktionsdesign: Henry Selick

Redaktion
Barn & ungdom, Svenska Filminstitutet, augusti 2009
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