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Kaya Scodelario i Wuthering Heights

Wuthering Heights
Andrea Arnolds nytolkning av Emily Brontës klassiker “Wuthering
Heights” (“Svindlande höjder”), en av den gotiska skräckromanens
höjdare, har översköljts av lovord. Jag känner mig trots det tvingad
att agera kärringen mot strömmen. Eller snarare gubben.
Det bästa först: miljöskildringen, ödsligheten, den blåsiga heden,
leran och skitigheten, allt det som inramar familjen Earnshaws liv på
sitt rätt nedgångna gods.
Mr Earnshaw har till godset hemfört unge Heathcliff, som han
hittat övergiven i en hamn. I romanen karakteriseras han som
zigenare, i filmen är han svart, för att ännu tydligare markera hans
utanförskap. Det uppstår genast en rivalitet mellan honom och sonen i huset, Hindley, som ser Heathcliff som en inkräktare. Däremot
uppstår en vänskap som utvecklas till kärlek mellan Heathcliff och
dottern Cathy. När den snälle Mr Earnshaw dör och Hindley blir
herre i huset behandlar han Heathcliff illa, och när senare Edgar
Linton från det närbelägna, betydligt rikare godset Thrushcross
Grange friar till Cathy tackar hon ja, varvid en djupt sårad Heathcliff rymmer sin väg. Men han kommer tillbaka några år senare, nu
rik, välbeställd och redo för hämnd. Hos Cathy finns känslorna för
Heathcliff kvar, vilket gör att hon till slut drivs till vad som närmast är
ett psykiskt sammanbrott. I slutet dör hon i barnsäng, och Heathcliff
får skulden; han skulle aldrig ha återvänt.
I sin, efter vad det sagts, feministiska tolkningen av romanen
fokuserar Andrea Arnold helt på den olyckliga kärlekshistorien, två
älskande som aldrig får mötas över klasskrankorna. Därmed tar hon
tyvärr gadden ur det som är romanens själva motor, revanschmotivet; att den förödmjukade Heathcliff återvänt till Wuthering Heights
med en enda avsikt: att hämnas på alla som tidigare gjort hans liv till
ett helvete.
I William Wellmans berömda filmversion från 1939, med Laurence Olivier och Merle Oberon i huvudrollerna, dras den dramatiska
skruven åt ytterligare ett varv jämfört med romanen; hos Wellman

har Heathcliff redan köpt godset när han återvänder. Hämndmotivet
blir därmed glasklart, en omvänd förödmjukelseakt kan ta sin början. I Andrea Arnolds version köper han godset i slutet, efter Cathys
död, och då närmast som en form av botgöring.
Om man bortser från de olika tolkningarna, där Andrea Arnolds
version blir mera av en tragisk kärlekshistoria än tung dramatik,
tycker jag därtill att den lider av en viss långtradighet, framför allt
under sista halvan. Alla vackra naturbilder, och med rikliga exempel
ur hedlandskapets fauna, blir rätt mycket utanverk som sätter ned
tempot.
Skådespeleriet är också ojämnt. Shannon Beer som den unga
Cathy funkar bra som den flirtiga tonårstjejen, medan Solomon
Glave som den unge, exotiske främligen är mer än lovligt ordlös,
men lever upp under deras gemensamma utflykter på heden.
Kaya Scodelario och inte minst James Howson i vuxenrollerna
är betydligt tamare; hos den senare anas inget av den rasande
hämndlystnad, rent av ondskefullhet som kännetecknar romanens
Heathcliff. De övriga rollerna får knappast någon karaktär alls, deras
förolämpningar och våldsutbrott känns mest som påklistrade utanverk, utan grund i en utmejslad personlighet.
När jag lämnade biografen kände jag mig besviken och irriterad
och tänkte elakt: här har regissören kokat ned ett av världslitteraturens mästerverk till en story som kunde ha gått som följetong i Allers
på 50-talet. Riktigt så illa är det förstås inte. Men att fokus förflyttades från revansch- och hämndmotivet till en oförlöst kärleksrelation
gör filmen så mycket tråkigare, mer banal, mer middle-class-mainstream än det ödesdrama Emily Brontë målade upp.
Gunder Andersson

