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INLEDNING  
Bakgrund 

Fröet till denna uppsats såddes egentligen redan den 2 juli 1997 i Gävle. Då föddes jag, och 

min mamma hade valt att ta med sig en bandspelare med en Kate Bush-kassett till BB. Denna 

spelade om och om igen hennes favoritlåt ”Wuthering Heights”, och följaktligen blev det 

soundtracket till min födelse. Elva år senare läste jag Emily Brontës roman för första gången, 

och blev omedelbart förälskad. Kärleken till berättelsen om Heathcliff, Catherine och de 

vindpinade hedarna har sedan dess varit en beständig del av mitt liv. Det är en roman jag 

ständigt återkommer till, och den jag alltid väljer att nämna som svar på frågan om vilken som 

är min favoritbok.  

Det intressanta i detta kanske lite egocentriska första stycke, är att jag inte är 

ensam om denna upplevelse av Emily Brontës roman som något nästintill heligt i mitt liv. 

Med sina 270 år på nacken fortsätter den att fascinera generation efter generation, och idag 

kan man nästan se en kult kring den – den har utvecklats till att inte bara vara en bok utan ett 

helt fenomen. Kate Bushs hitlåt från 1978 som handlar om romanen hjälpte till att skapa 

denna kultstatus, och vi som är fans av både låten och romanen påpekar ofta med andlig 

uppsyn att Kate Bush och Emily Brontë har samma födelsedag (med 140 års mellanrum 

visserligen, men det är ganska magiskt ändå). Musikvideon där Kate Bush dansar i en röd 

klänning, har fått ett sådant genomslag att det numera finns ett årligt, världsomspänt 

evenemang som går under namnet ”The Most Wuthering Heights Day Ever”. På denna dag 

samlas människor på hedar eller liknande platser och dansar tillsammans till låten, utklädda 

till Kate Bush. I Uppsala sker evenemanget vid Kungshögarna, som med sina böljande kullar 

gör sig bra som svensk tolkning av Brontës ikoniska hedlandskap. Man kan tänka att detta har 

mer med Kate Bushs musik att göra än Emily Brontës roman, men tittar man lite noggrannare 

på fenomenet märker man att de två är så nära sammanflätade att det inte går att helt separera 

deras betydelse för varandra. På den internationella facebooksidan för ”The Most Wuthering 

Heights Day Ever” kan man läsa att de som deltar i evenemanget kallas ”Cathys”, och 

evenemangets organisationskommitté kallar sig ”The Wuthering Sisterhood”.  

Förutom detta har romanen givetvis filmatiserats en mängd gånger, och satts 

upp på teaterscener. Här i Sverige sattes den första gången upp på Moment:teater i 

Gubbängen utanför Stockholm, där Åsa Berglund Cowburn valde att gestalta Catherines 

instängdhet i 1800-talets kvinnoroll genom att göra den storslagna romanen till en 12 minuter 

lång föreställning som spelades i en städskrubb för fyra personer åt gången. Föreställningen 
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blev mycket hyllad och fick spela på både Teaterbiennalen i Sverige och på Maribor Theater 

Festival i Slovenien. Nu, vintern 2021/22, spelas ännu en dramatisering av romanen på en 

svensk teaterscen – denna gång på Uppsala Stadsteater, i regi av Melody Parker. Emily 

Brontës roman är kort sagt aktuell på nytt – eller rättare sagt ständigt aktuell. Därför – och 

såklart för att den ligger mig personligen extra varmt om hjärtat – är det fortfarande intressant 

att analysera denna fängslande berättelse.  

De två teateruppsättningarna kommer att utgöra undersökningsmaterialet för denna uppsats.  

 

Sammanfattning av romanen 

I korta drag handlar Emily Brontës roman från 1847 (men den utspelar kring slutet av 1700-

talet fram till 1801) om familjen Earnshaw, som bor på godset Wuthering Heights i 

Yorkshire. Hela berättelsen återberättas av pigan på godset, Nelly, för hyresgästen på 

granngodset Thrusscross Grange, Mr Lockwood.  

Mr Earnshaw kom en dag hem från en resa till Liverpool, och med sig hade han ett 

hittebarn som han döpte till Heathcliff. Mr Earnshaws biologiske son Hindley blir 

omedelbart avundsjuk på Heathcliff. Hindley kommer att plåga Heathcliff fysiskt och 

psykiskt under hela sitt liv. Dottern i familjen däremot, Catherine, får en helt annan 

kontakt med Heathcliff och de båda blir oskiljaktiga. Runtomkring godset finns en stor 

hed, som de båda älskar att befinna sig på.  

 

Åren går, Hindley återvänder hem efter en tid vid universitet, han har då gift sig och 

blivit ny husbonde, då Mr Earnshaw dött. Han gör Heathcliff till dräng på gården och 

han får sova ute i stallet. En dag försöker Heathcliff och Catherine rymma, och de 

kommer då till ett annat gods som ligger en bit bort. Detta är Thrusscross Grange där 

familjen Linton bor. Catherine blir biten av familjen Lintons hund och får stanna på 

Thrusscross Grange tills såret har läkt. Heathcliff skickas däremot hem till Wuthering 

Heights. Efter ett par veckor återvänder Catherine hem, och hon har då fått fina kläder 

från den mer kultiverade familjen Linton. Sonen i familjen Linton, Edgar, friar till 

Catherine och hon tackar ja, trots att hon älskar Heathcliff. Heathcliff försvinner från 

Wuthering Heights, och återvänder först tre år senare. Vid det laget har Catherine och 

Edgar gift sig och Heathcliff har på ett okänt sätt blivit rik, och lyckas övertala den 

numera skuldsatte Hindley att låta Heathcliff ärva Wuthering Heights. Heathcliff gifter 

sig därefter med Edgar Lintons syster Isabella, och får sonen Linton med henne. 

Catherine dör i barnsäng med sin och Edgars dotter Catherine. Hindley dör och för att 
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hämnas Hindleys grymma behandling av honom, bestämmer sig Heathcliff för att 

behandla Hindleys son Hareton med samma kyla som genomsyrade Hindleys 

förhållningssätt till Heathcliff.  

Åren går och vi får i andra halvan av romanen följa den nya generationen, alltså Catherines 

dotter Catherine och Heathcliffs son Linton. Dessa två gifter sig, men Linton dör kort därpå. I 

slutet av romanen har Catherine och Hareton blivit förälskade, och trots att den rike Mr 

Lockwood också friar till Catherine väljer hon Hareton. Heathcliff börjar ge upp sin 

hämndlystnad och dör. Under Lockwoods vistelse på Wuthering Heights förstår vi också att 

Catherine (alltså den första Catherine) spökar på godset – och efter Heathcliffs död sägs det 

att även hans ande vandrar över hedarna.  

 

Syfte och frågeställning 

Efter att ha läst och sett de båda dramatiseringarna har jag upptäckt att något som är ett 

gemensamt tema för de båda är hur rollfigurerna härmar och anpassar sig efter varandra. Mitt 

syfte är att undersöka hur främst Heathcliff och Catherine i dessa två dramatiseringar 

genomgår en sorts förvandling mot att bli som andra karaktärer eller ideal i berättelsen – 

karaktärer och ideal som de egentligen inte tycker om, men som de tvingas efterlikna för att 

överleva i sin samtid. Detta tema är, likt romanen i sin helhet, också ständigt aktuellt eftersom 

vi tyvärr fortfarande lever i ett samhälle där marginaliserade grupper fortfarande är just 

marginaliserade och tvingas anpassa sig efter mer priviligierade grupper. Syftet med att 

undersöka just denna aspekt av romanen och dramatiseringarna är också att få en ökad 

förståelse för hur Heathcliff och Catherine utvecklas, och fördjupa bilden av dem. Hur 

överlever vi i ett samhälle som motarbetar oss? Och hur blir vi fria från traumatiska mönster i 

en familj? Denna typ av frågor ämnar denna uppsats undersöka.  

Den förvandlingsprocess som Heathcliff och Catherine genomgår, kommer jag i denna 

uppsats att kalla mimikry, efter Elin Diamonds teaterteori om en mimikry-mimesis, 

vilken jag kommer att förklara lite längre fram i denna uppsats.   

 

Frågeställning  

Hur gestaltas karaktärerna Heathcliff och Catherine i två dramatiska bearbetningar av 

Wuthering Heights? 

 

Tidigare forskning 
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Den tidigare forskning jag har använt mig av kretsar kring teateruppsättningar som blivit 

viktiga för den feministiska och politiska teaterns utveckling, samt kring adaptationer av 

romanen.  

Jag kommer att använda mig av Birgitta Johanssons bok Befrielsen är nära (2006) som 

behandlar Suzanne Ostens och Margareta Garpes feministiska teaterpraktik under 1970-talet. 

Denna bok har visat sig användbar även för min text som kommer behandla betydligt mer 

samtida dramatik, eftersom Johansson använder sig av teorier och teman som även denna 

uppsats behandlar. Jag har även studerat Rikard Lomans Drama – och föreställningsanalys 

(2016).  

Eftersom Wuthering Heights är en så berömd klassiker, är forskningen om den oerhört 

omfattande och omöjlig att redogöra för i en så kort uppsats som denna. Därför har jag 

fått avgränsa mitt undersökningsmaterial betydligt och enbart fokusera på forskningen 

om olika adaptioner och dramatiska bearbetningar av verket. Hila Shachars Cultural 

Afterlives and Screen Adaptations of Classic Literature: Wuthering Heights and 

Company diskuterar också det så kallade efterlivet hos 1800-talslitteratur, främst med 

fokus på just Svindlande Höjder. Denna bok kommer jag också att använda mig av, 

även om den fokuserar på filmadaptioner snarare än teateruppsättningar. Jag har även 

använt mig av Linda Hutcheons A Theory of Adaptation, samt Valérie V.Hazettes 

Wuthering Heights on Film and Television: A Journey Across Time and Cultures. 

Patsy Stonemans Brontë Transformations: The Cultural Dissemination of Jane Eyre 

and Wuthering Heights citeras flitigt i Hila Shachars bok och jag kommer också att 

nämna den här.  

Jag kommer främst att i denna uppsats hänvisa till Birgitta Johanssons och Hila Shachars 

böcker, då dessa visat sig extra fruktbara som dialogparter för just min frågeställning. Birgitta 

Johanssons bok då den till stor del använder sig av Elin Diamonds teori om mimikry-mimesis, 

vilken går att använda för att motivera och förklara min undersökning av Heathcliffs och 

Catherines utvecklingskurvor, och Hila Shachars bok då den har ett extra fokus på just 

adaptioner av Wuthering Heights. Shachar tar också upp liknande analyser i sin forskning som 

jag ämnar göra i denna uppsats.  

 

Teori och metod  

Birgitta Johansson tar upp flera olika teorier som hon menar legat till grund för hennes eget 

arbete med Befrielsen är nära. Jag kommer i denna uppsats referera och förhålla mig till flera 
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av dem, men i synnerhet Elin Diamonds teori om en feministisk mimikry-mimesis (mer om 

den nedan).  

Rent metodiskt har jag jämfört pjästexterna med varandra och med romanen, och 

försökt se vilka element som är gemensamma för de båda tolkningarna, men också vad 

som skiljer dem åt. Jag har även genomfört två intervjuer, en med Melody Parker som 

har dramatiserat och regisserat uppsättningen på Uppsala Stadsteater, och en med Åsa 

Berglund Cowburn som dramatiserade och regisserade uppsättningen på 

Moment:teater. Intervjuerna var semistrukturerade och jag ställde samma frågor till de 

båda. Deras svar har därefter blivit en del av min analys, och jag har jämfört dem med 

den tidigare forskning jag använt mig av, samt med pjästexterna. Utöver pjästexterna, 

har jag också tagit med sceniska och dramaturgiska aspekter i min analys, utifrån egna 

observationer av föreställningarna och intervjuerna jag gjort med de båda 

dramatikerna/regissörerna. Jag har använt mig av Jan Trosts Kvalitativa intervjuer 

(2010) som underlag för intervjuerna.  

Utifrån materialet, alltså romanen, de båda dramatiseringarna och intervjuerna, 

kommer jag undersöka hur personerna, främst Heathcliff och Catherine, hanterar sin situation 

i samhället genom att härma beteenden hos andra människor – det som i djur- och växtriket 

kallas mimikry. Detta är ett beteende bland mindre djur, som innebär att en art (den så kallade 

mimaren) imiterar en annan art. Mimikryn ger en selektiv fördel för individen som utvecklat 

likheten. 1  

Elin Diamond har utvecklat en teori om en feministisk mimikry-mimesis som kan parasitera 

på den realistiska mimesispraktiken som utgjort den traditionella teatertraditionen. 
I den feministiska teaterpraktik som Diamond föreslår sker härmningen på ett sätt så att förbindelsen 
mellan teaterns mimikry-mimesis destabiliserar likhetsrelationen mellan modell och kopia och 
exponerar den skillnad dem emellan som i den traditionella realismen är dold. Mimikryn dubblerar och 
överskrider det den avbildar och avvisar därmed mimesisrelationens sanningsspråk. Mimikryn avslöjar 
att scenens tecken alltid bara kan hänvisa till en kulturell representation av verkligheten. Leken med 
mimesis tecken- och referentsystem underminerar referentens auktoritet. Representationens ”oäkta 
avkomma” på scenen lösgör referenten från sin ursprungliga ideologiska hemhörighet och kan därmed 
befria kvinnan från ”den andras” fängelse. Mimikryn erbjuder kvinnor ett sätt att utforska en patriarkal 
genusstruktur samtidigt som de kan göra motstånd mot den.2 

 

Mimikryn kan ses som ett svar på den postmoderna världsbilden att det 

finns många olika verkligheter. Härmningen och leken med den traditionella mimesis 

bevisar baksidan, de dolda berättelserna i denna västerländska, patriarkala världsbild. 

Här kan man dra en parallell till Brechts Verfremdungsffekt (som syftar till att påminna 

 
1 https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mimikry, 5/1-22 
2 Birgitta Johansson, Befrielsen är nära, Stockholm, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 2006, s.56 
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publiken om att det som sker på scen är just teater och inte verklighet, för att kunna få 

dem att tänka kritiskt kring vad föreställningen vill säga) eftersom den leken med 

teaterillusionen också har funktionen att få publiken att förstå en politisk undertext. 

Johansson kopplar själv ihop Diamonds teorier med den brechtianska estetiken.3  

När scenkonstnärer använder sig av det som Diamond benämner som mimikry-

mimesis kan det också sägas att de leker med en tidigare oproblematiserad mimesis, och 

genom detta lära publiken om andra verkligheter. Detta kan vara ett medvetet konstnärligt val, 

som påverkar vad som berättas på scenen och hur, men givetvis också något som uppstår i 

åskådarens tolkning av det som sker på scen. När Diamond talar om mimikry är begreppet 

nära sammanlänkat med identifikationsprocesser och identiteter; 
Indeed all identity claims are propped on the hierarchical structure of classical mimesis: identity is 

imagined to be the truthful origin or model that grounds the subject, shapes the subject, and endows her 
with a continuous sense of self-sameness or being. In the case of the Combahee women, African 
American and lesbian, whose claims to selfhood have been and continue to be questioned in the 
dominant logic of race and gender, ‘identity’ becomes a believable and mobilizing fiction capable of 
binding each individual into a collective empowering ‘our’ which is felt to be unique, unified, and 
consistent. 

Identification, on the other hand, is a passionate mimesis, a fantasy assimilation not locatable in time 
or responsive to political ethics. Identifications can only be ‘recognized’ and narrated from a temporal 
distance, as in Kennedy’s mature autobiographical voice in the epigraph above: ‘it’s clear now that it 
was Jane Eyre (the child) I identified with’ (my italics). Drawing another into oneself, projecting oneself 
onto another, identification creates sameness not with the self but another: you are (like) me, I am (like) 
you.4 

Undersökandet av den egna och andras identiteter är ett återkommande tema i de 

båda uppsättningar jag kommer att analysera. Både Parker och Berglund Cowburn lyfter i 

våra intervjuer också fram romanens fokus på det som idag kan kallas identitetspolitiska 

frågor som en viktig anledning till att romanen fortfarande är aktuell.  

I denna uppsats kommer jag dels att diskutera huruvida de här uppsättningarna 

kan tolkas utifrån dessa frågor vad gäller scenografi, kostym och andra delar av 

föreställningen, men mitt huvudsakliga fokus kommer vara att utifrån begreppet mimikry 

analysera rollfigurernas utvecklingskurva, som kan sägas bygga på en utveckling – en 

mimikry – mot att bli som sin omgivning. Jag kommer därmed att använda mig av Diamonds 

teorier om mimikry inte enbart utifrån ett feministiskt perspektiv, utan jag kommer även att 

undersöka andra teman utifrån begreppet mimikry.  

 

 
3 Birgitta Johansson, Befrielsen är nära, Stockholm, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 2006, s.238 
4 Elin Diamond, Unmaking Mimesis: Essays on Feminism and Theatre, London, Routledge, 1997, 
https://bookshelf.vitalsource.com/reader/books/9781134982134/epubcfi/6/10[%3Bvnd.vst.idref%3DEpub_9781
134982134_2a]!/4/2/2/2, s.106 
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ANALYS 

Svindlande Höjder på Uppsala Stadsteater 
Enhet och separation 
I den uppsättning som spelas december 2021- mars 2022 på Uppsala Stadsteater, kommer 

mimikrytemat fram tydligt, och påverkar föreställningens dramaturgiska utveckling. I min 

intervju med regissören och dramatikern Melody Parker talade hon mycket om att många av 

de filmatiseringar som gjorts av romanen inte innehåller hela originalberättelsen, som förutom 

Heathcliff och Catherine också handlar om nästa generation; deras och Hindleys barn. Parker 

menar att den dramaturgiska båge som finns i romanen, som till stor del bygger på upprepning 

av livsöden, behövs för att förstå vad romanen vill säga. Parker talar också om att Heathcliff 

drabbas av en ”hämndpsykos”, som tar sig uttryck i att han härmar de våldsamma beteenden 

som han själv blivit utsatt för, vilket gör att historien upprepar sig. Först när han blir fri från 

denna hämndpsykos kan den nya generationen få ett bättre liv än vad han och Catherine 

kunde få, och familjetrauman (som nästan tar en gotiskt förbannelseliknande form här) kan 

lösas upp.  

Speglingar och människans beroende av varandra är mycket närvarande i uppsättningen, 

där vi får se hur Heathcliffs och Catherines barn, den nya generationen, börjar upprepa samma 

mönster som den tidigare. Tidigt i dramatiseringen finns en scen mellan Heathcliff och 

Catherine som är intressant ur denna aspekt. De tröstar varandra efter Mr Earnshaws död, och 

har följande konversation:  
 
HEATHCLIFF 
Om jorden gick under 
Slukades i hav och eld 
Om himlen var tom och månen var borta 
Om alla solar galaxer och universum exploderat 
Och du var alldeles alldeles ensam kvar 
Den sista 
Så skulle varje existens fortsätta att existera i dig 
 
CATHY 
Varje existens existera i mig 
 
HEATHCLIFF 
Man ska inte vara rädd för döden 
 
*paus* 
 
CATHY 
Ibland när jag är nära dig 
Så svetsas våra kanter ihop 
Ibland så vet jag inte 
Var du börjar 
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Och jag slutar 
 
HEATHCLIFF 
Så länge du finns 
Finns jag5 

 

Denna syn på alla existenser som existerande i varandra, skulle kunna tolkas som en ledtråd 

till vad som komma skall, där vi följer en grupp människor som tycks bli varandras 

spegelbilder och i denna process skapar en cirkulär historia där allting upprepar sig. 

Åtminstone upplever Heathcliff och Catherine att just de två existerar i varandra, genom sitt 

starka band till varandra.  

Temat med upprepning och hämnd passar väl in i mimikrybegreppet. På ett plan 

kan sägas att både karaktärerna i sig och hela historien bygger på mimikry. Nedan kommer 

jag att analysera olika aspekter som påverkar hur karaktärerna kommer att genomgå en 

mimikryprocess.  

 

Rasism  

Heathcliffs utsatthet är i denna dramatisering ett starkt, övergripande tema. Hans relation till 

styvbrodern Hindley är präglad av våld. Hindley kommenterar flera gånger att Heathcliff ”inte 

hör hemma här”, 6 och misshandlar honom både fysiskt och psykiskt. Den upprepade 

meningen om att Heathcliff inte hör hemma där, drar associationer till både rasistiskt språk 

och språk kopplat till Heathcliffs klassbakgrund, som ju skiljer sig betydligt från 

godsägarfamiljen Earnshaw.  
 
HINDLEY  
Du är inte en av oss 
Kommer aldrig att bli  
Du har inte ens ett eget namn  
Heathcliff 
Så hette min bror  
Han är död nu  
Ligger begravd under rosenbusken  
Parasit 
Det är ditt namn.7 

 

Det är intressant att Hindley använder just ordet “parasit” här, eftersom Heathcliff, senare i 

pjäsen, när han genomgått mimikryn mot att själv likna Hindley, så kallar han också Hindley 

 
5 Melody Parker, Svindlande Höjder, kollationeringsmanus från Uppsala Stadsteater, 2021, s.30 
6 Ibid, s.15 
7 Ibid, s.32 
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för just “parasit”.8 Ordet är laddat med en känsla av att den andre gör intrång i ens liv och 

hem - vilket Hindley ju känner att Heathcliff gör, när han accepteras som en ny son i huset av 

Mr Earnshaw.  

Än värre blir det i vuxen ålder, då Mr Earnshaw dött och Hindley återvänder som ny 

husbonde. Hindleys avhumaniserande syn på och behandling av Heathcliff gör Heathcliff mer 

och mer tystlåten, och vi lär främst känna honom i scenerna med Catherine i friheten på 

heden. Den våldsamma behandling som Heathcliff utsatts för påverkar honom givetvis djupt, 

och genom att visa den så konkret på teaterscenen skapas en större förståelse för Heathcliffs 

senare utveckling mot att själv bli mer aggressiv. Tolkningen av vad det är som gör Heathcliff 

så våldsam under berättelsens gång har varierat i olika adaptioner. Shachar beskriver 

exempelvis den Heathcliff i 1939 års filmatisering som påverkad av en sorts manlig arketyp, 

“the soldier’s body”,9 som utvecklas till att bli mer och mer kall och känslomässigt återhållen 

i separationen av det feminina (här representerat av Catherine). Heathcliffs kyla förklaras 

alltså därmed av hans separation från Catherine, i den adaptionen.  

Men i denna uppsättning blir det alltså tydligt att våld föder våld, och att det är ett sorts 

trauma som Heathcliff upplevt under uppväxten som kommer i kapp honom som vuxen (även 

om separationen från Catherine givetvis också spelar in i hans kommande bitterhet). Vi som 

publik inser att det är det enda sättet för honom att överleva - Hindley tvingar honom att slå 

tillbaka med samma beteende för att ta sig bort från sin utsatta position.  

Heathcliffs självbild påverkas givetvis också av rasismen som de andra utsätter honom för. 

Han återkommer flertalet gånger till att jämföra sitt utseende med Edgar Lintons, som i 

scenen mellan honom och Nelly där det framgår att Heathcliff oroar sig över Catherines 

nyfunna relation med Edgar. 
 
HEATHCLIFF 
*viskar nästan* 
Jag önskar min hud var lika ljus som hans och mina ögon  
(…) 
Jag önskar jag hade samma panna som han 
Att mina händer var 
Rena 10 
 

Det är tydligt att Edgar representerar alla de privilegier i samhället som Heathcliff inte har. 

 
8 Ibid, s.122 
9 Hila Shachar, Cultural Afterlives and Screen Adaptations of Classic Literature, Hampshire, Palgrave 
Macmillan, 2012, s.57 
10 Ibid, s.54 
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Det är intressant att analysera Parkers Heathcliff utifrån Diamonds teori om mimikry-

mimesis. Hans resa, från att vara mer eller mindre en slav åt Hindley, till att bli rik och 

slutligen vara den som äger hela gården och mördar Hindley, skulle kunna analyseras som att 

han genomgår ett sorts mimikry. Han imiterar det våld han själv blivit utsatt för – och precis 

som när mimikry sker i växt- och djurriket, får han en ”selektiv fördel” av detta. 

”Hämndpsykosen” blir en del av det upprepande temat, där Heathcliff blir som en ny Hindley, 

Hareton en ny Heathcliff, Cathy en ny Catherine och så vidare. ”In imitating (…) the mimos 

becomes an other, is being an other, thus a shapeshifting Proteus, a panderer of reflections, a 

destroyer of forms”, skriver Diamond om mimikryn, vilket påminner just om detta.11 

Dessa likheter och härmanden visar sig främst genom personernas beteenden – plötsligt är 

det Heathcliff som är föraktfull mot Hareton så som Hindley var mot honom själv som 

barn. Heathcliff låter Hareton växa upp utan att kunna läsa och skriva, och han ger honom 

en sorts drängroll på gården så som han själv hade.  
HEATHCLIFF 
Jag kan inte förklara 
Alla de saker den pojken påminner mig om 
Egentligen tycker jag inte illa om honom 
Men jag tänker inte lägga mig i hans uppfostran 
Han får stanna på gården så länge han sköter sitt12 
 

I denna replik kan skönjas en viss sorg – Heathcliff ”tycker inte illa” om Hareton, men hans 

blotta existens påminner honom både om Hindley och om honom själv som barn.  

Förutom att texten och beteendena visar på detta upprepande, kan man ana det även genom 

kostymen. Catherines dotter är helt klädd i blått, så som Catherine själv var efter sitt 

äktenskap. Hareton är klädd i mörka färger, likt Heathcliff.  

Först när Heathcliff inser att hämnd inte tjänar något till, blir han fri och 

historien slutar då att upprepa sig – Hareton och Cathy (Heathcliffs och Catherines 

spegelbilder) får varandra, och Heathcliffs själ kan äntligen återförenas med Catherines. Ur 

detta perspektiv är det alltså inte bara Heathcliff som genomgår en mimikry-mimesis som 

karaktär, utan temat återkommer i Parkers uppsättning även när det gäller andra karaktärer. 

Det blir dock extra tydligt när det kommer till Heathcliff, eftersom hans resa går från två 

extrema motpoler.  

 
11 Elin Diamond, Unmaking Mimesis: Essays on Feminism and Theatre, London, Routledge, 1997, 
https://bookshelf.vitalsource.com/reader/books/9781134982134/epubcfi/6/10[%3Bvnd.vst.idref%3DEpub_9781
134982134_2a]!/4/2/2/2, s.2 
12 Ibid, s.180 
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Det blir också tydligt varför uppsättningens Heathcliff – och Catherine, men hennes 

mimikry kommer vi till strax – blir så våldsam som han blir. Detta är kanske en av de 

största skillnaderna mellan Parkers uppsättning och traditionella adaptioner och 

tolkningar av romanen, där Heathcliffs ondska ofta inte förklaras i lika hög grad, vilket 

skapar en bild av Heathcliff som allmänt hemsk. I den här uppsättningen får vi följa 

hela bågen, vilket skapar en Heathcliff som är lättare att förstå och känna sympati för. 

Det är hans enda sätt att överleva i den värld han lever i. Parker säger i vår intervju:  
Det är spännande att spöket Cathy skapar ett lyckligt slut, det finns ingen plats för Heathcliff och 
Cathy i den här världen som kvinna och rasifierad man utan klass eller namn, de är redan spöken i 
den här patriarkala världen. De söker en fristad i heden, och det blir som att de vinner på slutet ändå 
genom att spöka på heden, de hittar en frihet där och sätter sig över alla andra.13  
 

Vidare beskriver Parker sitt intresse för det gotiska och ockulta i romanen som ett 

symbolspråk för samhällskritik som Brontë vill få fram,14 och att det faktum att 

Heathcliff och Catherine återförenas först som spöken, pekar på att samhället inte 

kunde tillåta dem att vara lyckliga när de levde.  

Heathcliffs resa mot att själv bli mer våldsam – och håna Hareton som till viss del 

påminner om honom själv som ung – kan analyseras som en del i den mimikryprocess 

han genomgår. Citatet här nedan är ett exempel på hur denna hämndlystnad skildras i 

denna dramatisering.   
Efter julfirandet: Heathcliff är blåslagen. Cathy har smusslat med 
sig julmat till honom och pysslar om honom. 
 
CATHY 
Vad tänker du på? 
 
HEATHCLIFF 
Hämnd 
 
CATHY 
Det är Gud som straffar den som handlar fel 
Inte vi människor 
 
HEATHCLIFF 
Fast det gör han ju inte 
De bara fortsätter och fortsätter 
Ska de straffas så måste man göra det själv 
Det är det enda sättet 
Hämnd 
Det är bara när jag tänker på hämnd 
Det inte gör ont 15 

 

 
13 Intervju med Melody Parker, 21/11-21 
14 Intervju med Melody Parker, 21/11-21 
15 Ibid, s.57 
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Att Heathcliff säger detta i blåslaget tillstånd, ökar också förståelsen för hans hämndlystnad. 

Att hans utsatthet blir så tydlig i denna dramatisering fördjupar bilden av honom. Hindleys 

våldsamma behandling gentemot honom har avbildats på film tidigare, vilket Hila Shachar 

nämner i Cultural Afterlives and Screen Adaptations of Classic Literature. Hon tar då upp 

Peter Kosminskys filmatisering från 1992 med Ralph Fiennes i rollen som Heathcliff:  
 

Heathcliff’s self-inflicted pain also reflects the physical violence which is wrought upon his body. When 
he arrives at Wuthering Heights as a boy, he is promptly physically attacked by Hindley (…) 
Kosminsky does not spare his audience its physical details, but rather focuses intently on them a type of 
visual spectacle of masculinity. In the process, such attacks compel sympathy for Heathcliff at the onset 
of the film so that when we view his own violence later on, it is ”explained” by the early depiction of the 
abuse and betrayal he has endured by those around him, including Catherine.16  

Men i det ofta gjorda valet att ge rollen som Heathcliff till vita skådespelare, 

försvinner rasismen helt som en del av berättelsen. Det är anmärkningsvärt att alla tidigare 

filmporträtteringar av Heathcliff (förutom den allra senaste från 2011, i regi av Andrea 

Arnold) har spelats av vita skådespelare, när det i romanen framgår tydligt att Heathcliff inte 

är vit. Brontë tycks dock medvetet inte specificera hans ursprung, men det utanförskap han 

genomlever som rasifierad i en kolonial, vit miljö är både ett tydligt inslag i berättelsen och 

kan tolkas som en vidare förklaring till hans egen senare våldsamhet, så som här i Parkers 

dramatisering. I romanen (och i Parkers dramatisering, där denna scen också finns med) 

kommenterar Nelly hans okända härkomst så att den framstår mycket flytande:  

”You’re fit for a prince in disguise. Who knows, but your father was Emperor of 

China, and your mother an Indian queen (…) And you were kidnapped by wicked sailors, and 

brought to England”.17 

Parker tar i vår intervju upp problemet med tidigare filmatiseringars white-

washing som en anledning till att hon inte inspirerats så mycket av dem i sitt arbete med 

föreställningen, utan i stället sökt andra inspirationskällor. 

 

Kvinnorollen 

Även Catherine kan sägas genomgå en mimikry under hennes vistelse på Thrusscross 

Grange, där hon lär sig bli en ”fin dam”. Kvinnorollen är nära sammanlänkad med 

klassperspektivet; hon skolas in i en förväntad femininitet i sitt möte med överklassen. 

Denna förväntade femininitet, eller kvinnoroll, visar sig i denna uppsättning som någonting 

mjukt, utsmyckat, stillsamt och familjeorienterat. Edgar och Frances uttrycker exempelvis 

 
16 Hila Shachar, Cultural Afterlives and Screen Adaptations of Classic Literature, Hampshire, Palgrave 
Macmillan, 2012, s.96 
17Emily Brontë, Wuthering Heights, London, Vintage Classics, 2015 s.69 
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vikten av att Catherine nu måste hålla sig lugn och inte bli vild – omgivningen vill helt 

enkelt se henne mer tystlåten och harmonisk, nöjd med tillvaron som fru på Thrusscross 

Grange. Edgar säger också, när han ser Catherine reagera på Heathcliffs återkomst ”jag har 

inte sett dig såhär sen (…)”,18 vilket skulle kunna innebära att alltsedan Edgar och Catherine 

började umgås har hon anpassat sig till det förväntade beteendet hos den lugna hustrun. Men 

inte bara texten uttrycker dessa förväntningar eller bilder av kvinnligheten; scenografin och 

kostymen gör det också i mycket hög grad.   

Scenografin går från att vara mörk och opyntad på Wuthering Heights, till att i övergången 

till Thrusscross Grange bli överdådig och gå helt i rosa. Kostymen förändras också och talar 

om att Catherine nu träder in i en annan identitet. Efter att ha spenderat en tid på Thrusscross 

Grange är hon föreställningen igenom (tills vi återser henne som spöke, då hon återfått sin 

barndoms kläder som en symbol för hennes själs sanna jag) klädd i en ljusblå 

rokokoklänning, vars kjol nästan hindrar henne från att gå genom dörröppningar, och en vit 

spetshatt. Hon har alltså lämnat sin barndoms enklare kläder och skolats in i kvinnligheten. 

Kostymen är här en mycket viktig del av berättelsen om Catherines mimikryprocess. 

Reaktionerna hon får när hon återvänder till Wuthering Heights berättar också om att hon 

nu måste hålla sig kvar i den nya rollen:  
 

HINDLEY 

Nej men titta här 

En fin liten fröken 

Har hon blivit 

Visst har hon Frances 

 

FRANCES 

En riktigt fin fröken 

 

HINDLEY 

Du var borta länge 

Flera veckor 

 

FRANCES 

Men hon måste vara försiktig nu 

Så hon inte blir vild igen 

Inte springa omkring 

 
18 Melody Parker, Svindlande Höjder, kollationeringsmanus från Uppsala Stadsteater, 2021, s.79 
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Så att de fina lockarna löses upp 

Inte smutsa ned de fina nya kläderna 

Visst syster? 

Visst ska du vara försiktig nu? 19 

 

Precis som i Åsa Berglund Cowburns föreställning ser vi två olika sidor hos Catherine, en 

ursprunglig som springer ut på heden och söker frihet, och den hon skolas in i – eller för att 

använda Diamonds begrepp, den hon blir genom mimikry. Precis som i fallet med Heathcliffs 

utsatthet blir mimikryn den enda räddningen för Catherine – samtidigt som den också är 

hennes fall. För att kunna ta sig bort från misären på Wuthering Heights måste hon lära sig att 

likna det förväntade kvinnoidealet, som ska ge henne ett äktenskap som kommer rädda henne. 

Samtidigt blir det också indirekt just detta äktenskap som slutligen dödar henne, i en mycket 

realistisk förlossningsscen som slutar med att Catherine dör i barnsäng. Eftersom samhället 

inte tillåter henne att vara hela sig själv tvingas hon förlora en essentiell del av sin identitet 

när hon gifter sig med Edgar. Repliken ”Jag är Heathcliff!” som finns med även i denna 

dramatisering, skulle kunna tolkas just utifrån detta perspektiv. Heathcliff blir en representant 

för hennes frihetslängtan, det jag hon från början var, det jag som sprang ute på hedarna. 

Heathcliffs och Catherines nära koppling till varandra skulle också kunna ses som om inte 

mimikry, så i alla fall ett sorts speglingsförhållande där de båda uppgår i ett sorts gemensamt 

varande där de låter den andra bli synonym med en sida hos sig själv. Karin Johannisson gör 

denna tolkning i det förord som legat till grund för Berglund Cowburns uppsättning. “Medan 

Catherine uppfostras och får lära sig en dams beteende är Heathcliff, hennes andra jag, 

plötsligt utesluten och förvisad”.20 Vidare förklarar Johannisson Heathcliffs utveckling mot 

brutaliteten som beroende av att han förlorar sitt “kvinnliga jag” - “Den hela människan finns 

bara i ett androgynt jag”.21 Shachar hänvisar till ett resonemang av Patsy Stoneman som också 

snuddar vid detta tema – ”Romantic love is also predicated on a politics of identity, as it 

presents the desired other as a reflection of the self”.22 

I sitt äktenskap med en annan man tvingas Catherine alltså välja bort denna ena halva av sitt 

jag, och i detta ligger också hennes mimikry. ”(...) one conforms with something one is not 

 
19 Ibid, s.48 
20 Karin Johannisson, förord till Svindlande Höjder, Stockholm, Albert Bonniers Förlag 2002, s.10 
21 Ibid, s.11 
22  Hila Shachar, Cultural Afterlives and Screen Adaptations of Classic Literature, Hampshire, Palgrave 
Macmillan, 2012, s.33 
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and also should not be”,23 som Diamond säger. Vi ser alltså hur människans förmåga att skapa 

sitt jag i mötet med andra återkommer även på det här sättet i romanen och de båda 

dramatiseringarna - även om det spegelförhållande som finns mellan Heathcliff och Catherine 

är mer positivt laddat än de andra spegelförhållandena som bygger på en mimikry där en 

person ger upp en del av sitt jag för att efterlikna en annans jag (till skillnad från den förening 

mellan Heathcliff och Catherine som hos både Berglund Cowburn, Parker och Johannisson 

skildras som ett förhållande som gör att de båda kan vara hela sig själva). 

 

Klass 

Klassperspektivet är ständigt närvarande i Parkers uppsättning, och det är sammanlänkat med 

Heathcliffs utsatta position som rasifierad och Catherines utsatta position som kvinna. Både 

Heathcliff och Catherine gör en klassresa – en mimikry – men ändå blir de aldrig fria från sin 

bakgrund. Även om familjen Earnshaw och familjen Linton på ett sätt tillhör samma klass, de 

är båda godsägare, så skildras familjen Linton som mer sofistikerad och framgångsrik än 

familjen Earnshaw, som lever en ganska råbarkad tillvaro. Catherine uttrycker själv denna 

skillnad mellan de båda familjerna, när Heathcliff hälsar på henne på Thrushcross Grange 

efter att ha varit borta i tre år och de ska bjuda på te:  
CATHY 
/NELLY 
Ställ i ordning två bord här inne 
Ett för Edgar och Isabella som är fint folk 
Och ett för mig och Heathcliff som är drägg24 

 

I Parkers uppsättning blir skillnaderna mellan de förfinade Lintons och familjen Earnshaw 

nästan ännu tydligare än i romanen, vilket bland annat kostymen och scenografin hjälper till 

med. Familjen Linton är klädda i nästan skinande rokokokläder i pastellfärger, med mycket 

utsmyckningar och sirliga detaljer. Familjen Earnshaw däremot, är klädda i mörka färger, och 

kläderna är mycket enklare än familjen Lintons. Likadant är det med de olika godsens 

interiörer – Thrusscross Grange är ljust och pyntat med små fina möbler i likadana 

rokokotyger som familjen Lintons kläder, medan inredningen på Wuthering Heights är mörk 

och inte särskilt inbjudande (här finns exempelvis en brun läderfåtölj som ser modern och 

sunkig ut, långt bort från den tjusiga 1700-talsinredningen hos Lintons).   

 
23 Elin Diamond, Unmaking Mimesis: Essays on Feminism and Theatre, London, Routledge, 1997, 
https://bookshelf.vitalsource.com/reader/books/9781134982134/epubcfi/6/10[%3Bvnd.vst.idref%3DEpub_9781
134982134_2a]!/4/2/2/2, s.2 
24 Ibid, s.78 
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I början av föreställningen, när Catherine bor på Wuthering Heights och inte har exponerats 

för en annan klassverklighet än sin egen, är hennes kläder enklare, i dova färger. Likaså ger 

kostymen oss information om Heathcliffs klassresa. Innan han lämnar Wuthering Heights är 

han klädd i slitna kläder i jordfärger, men när han sedan återvänder som en förmögen man, 

syns hans nya ekonomiska status på hans numera välstrykta, hela och rena kläder, med kravatt 

och fin kavaj. En intressant detalj kring Heathcliffs klassmimikry, är att han mot slutet av 

pjäsen när han flyttat tillbaka till Wuthering Heights som ägare av gården, börjar återgå till de 

enklare kläder han hade i början av sitt liv – även om det inte är samma mundering han 

återgår till, så är hans kläder inte längre lika typiskt rokokolika. I stället bär han mot slutet av 

föreställningen en enkel skjorta, gråa byxor och raggsockor instoppade i svarta skor. Kanske 

vill kläderna berätta att han inte kommer ifrån sin bakgrund – det cirkulära i berättelsens 

dramaturgi skapar en känsla av att han mot slutet av sitt liv på ett plan är tillbaka där det 

började, men idag lever han som en sorts ny Hindley på gården. Att Catherine också kommer 

tillbaka som spöke iklädd sina ursprungliga kläder skulle också kunna tolkas på samma sätt. 

Hon är fast på Wuthering Heights, trots mimikryn mot att bli en adelsdam på Thrusscross 

Grange som hon gjorde som levande, är hon nu en vilsen själ i barndomens hus.   

 

Parker lyfter (i både intervjun och i sin dramatisering) också fram en mer positiv och 

djuplodande tolkning av Catherine än vad som ofta får synas. Denna tolkning hänger ihop 

med klassperspektivet. Hon menar att Catherine gifter sig med Linton för att det är hennes 

enda chans att få ett bättre liv – och den enda chansen att hjälpa Heathcliff att bli fri från livet 

som Haretons slav. För trots att Heathcliff rent lagligt är adopterad av Mr Earnshaw och 

därmed egentligen skulle kunna leva relativt ståndsmässigt på Wuthering Heights, förhindrar 

ju Hindley detta genom att som den nye godsägaren göra Heathcliff till dräng på gården. 

Hindleys grepp om Heathcliff skulle därmed innebära att Catherine skulle hamna i Heathcliffs 

situation hon med, om de gifte sig. Med detta i bakhuvudet tolkar man inte Catherine som 

enbart smickrad över Edgars beundran och förtjust över allt dyrt och vackert som nu kommer 

erbjudas henne – man förstår hennes svårighet att gifta sig med Heathcliff på ett djupare sätt.  

Denna mer positiva syn på Catherine – som ofta tolkats som egoistisk och ytlig – 

skiner igenom i dramatiseringen, kanske främst i en scen mellan Catherine och Nelly. 

Detta är scenen där Catherine anförtror åt Nelly att Edgar har friat, och att hon 

kommer tacka ja. Heathcliff sitter i början av scenen och tjuvlyssnar på samtalet, men 

lämnar rummet när han hör Catherine säga att det skulle vara förnedrande för henne 

att gifta sig med Heathcliff nu. Han missar fortsättningen på samtalet, där det tydligt 
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framgår att trots att Catherine kommer acceptera Lintons frieri, så är det Heathcliff 

hon älskar.  
 
CATHERINE  
(…) 
Du tror alltid att jag är så elak och hemsk 
Överge Heathcliff är det absolut sista jag skulle göra 
Jag skulle aldrig gå med på att bli Mrs Linton om det är priset 
Heathcliff kommer vara lika nära mig som alltid 
Edgar måste sluta tycka så illa om honom 
Och åtminstone lära sig tolerera att ha honom i sin närhet 
Och det kommer han göra när han förstår 
Hur viktig Heathcliff är för mig 
Nelly jag vet att du tycker jag 
Är självisk och känslokall 
Men har du någonsin tänkt på 
Att om jag och Heathcliff skulle gifta oss 
Så skulle vi leva som tiggare 
Men om jag gifter mig med Edgar 
Så kan jag hjälpa Heathcliff att klättra 
Och göra sig fri från den mardröm min bror har sett till att han 
lever i nu.25 

Detta stämmer överens med originaltexten, där Catherine också säger ”You think me a selfish 

wretch, but, did it never strike you that, if Heathcliff and I married, we should be beggars? 

Whereas, if I marry Linton, I can aid Heathcliff to rise, and place him out of my brother’s 

power”.26 Trots detta argument, har alltså bilden av Catherine som en ytlig lycksökerska varit 

stark, vilket när man sätter hennes situation i relation till hennes (eller kanske främst 

Heathcliffs) förutsättningar i livet, kan framstå som en ganska problematisk och misogyn 

tolkning av henne. Här har uttolkare sett olika på Catherine, och Parker tycks höra till de mer 

förstående eller positivt inställda till Catherine. I vår intervju lyfter hon just att Catherine 

verkligen ser Edgar Linton som “sin enda möjlighet” att hjälpa både sig själv och Heathcliff.27 

Även Karin Johannisson, vars förord utgjort en stor inspiration för Berglund Cowburns 

uppsättning, tycks dela denna mer förstående bild av Catherine; “Hon fostras till 

självförnekelse och fullbordar denna förnekelse genom att gifta sig med husets son Edgar som 

besitter den socialt rätta manligheten”.28 Andra uttolkare har betonat att Catherine vill ha allt - 

både det bekväma livet med Linton och kärleken med Heathcliff. “Catherine wants it all, but 

cannot have it all, and thus exists as an unstable force that violently raptures at the border”,29 

 
25 Ibid, s.71 
26 Emily Brontë, Wuthering Heights, London, Vintage Classics, 2015, s.100 
27 Intervju med Melody Parker, 21/11-21 
28 Karin Johannisson, förord till Svindlande Höjder, Stockholm, Albert Bonniers Förlag 2002, s.10 
29 Hila Shachar, Cultural Afterlives and Screen Adaptations of Classic Literature, Hampshire, Palgrave 
Macmillan, 2012, s.24 
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skriver Shachar. Här skiljer sig tolkningarna åt, vissa uttolkare menar att det är förståeligt att 

vilja “ha allt”, och andra att det är ett tecken på bortskämdhet från hennes sida. 

På samma sätt kan man i Parkers dramatisering se en bild av Heathcliff som uppmuntrar till 

betydligt mer förståelse än i många andra adaptioner. Barnet Heathcliff föds inte som den 

våldsamma, hämndlystna man han sedan blir – det är det våld han själv blir utsatt för som 

sedermera föder hans egen våldsamhet. Shachar är inne på ett liknande spår i sin analys av 

Coky Giedroycs adaption som tv-serie från 2009. ”Unlike Brontë’s amoral Heathcliff, ITV is 

at pains to depict Heathcliff’s moral compass as entirely intact in childhood, only to be 

skewed by racial, class and religious injustices”.30  

Kanske kommer bilden av Catherine och Heathcliff att nyanseras alltmer, 

allteftersom vår samtid blir mer och mer politiskt medveten. Hila Shachar kommenterar i 

Cultural Afterlives and Screen Adaptations of Classic Literature att många adaptioner av Jane 

Austens, Charles Dickens och systrarna Brontës böcker, under 2000-talet ”tackle issues such 

as women’s roles, feminism, class, race and colonialism in their reworkings of the novels for 

contemporary audiences”.31 Shachar skriver även: ”With the proliferation of different media 

outlets and the ever-expanding online dissemination of knowledge come more critically-

aware cultural productions”.32  

Genomgående för alla dessa aspekter av berättelsen som vi nu analyserat, är att 

mimikryprocessen blir en nödvändighet för Heathcliff och Catherine – orden ”selektiv fördel” 

talar här sitt tydliga språk. Anpassningen och imitationen av de som är mer priviligierade är 

en överlevnadsstrategi som de måste ta till för att klara sig.  

 

Svindlande Höjder på Moment:teater 
Enhet och separation 
I den uppsättning som Åsa Berglund Cowburn skrev och regisserade på Moment:teater 2015 

kan man också se en mimikrytematik. Den 12 minuter långa föreställningen spelades som sagt 

i en liten städskrubb, vilken Berglund Cowburn (som ursprungligen är konstnär och 

scenograf) inrett som en ”kvinnobur” med hönsnät runt väggarna (notera att det är just 

hönsnät, detta djur som blivit synonym med ett kvinnoförnedrande språkbruk) på vilket 

Berglund Cowburn fäst kitschigt flickiga saker. Rosetter, gosedjur, bilder på söta djur, 

 
30 Hila Shachar, Cultural Afterlives and Screen Adaptations of Classic Literature, Hampshire, Palgrave 
Macmillan, 2012, s.163 
31 Ibid, s.146 
32 Ibid, s.146 
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plastblommor, ljusslingor och annat gulligt pynt fick städskrubben att framstå om möjligt 

ännu mindre än vad den redan var. Publiken, som bara var fyra åt gången, möttes i detta rum 

av två nästan identiska Catherines – med skillnaden att den ena, Catherine I (den ursprungliga 

kanske, om man ska ta Berglund Cowburns val av siffrorna I och II i åtanke här) var smutsig, 

hade stort, vildvuxet hår, trasiga kläder, lockigt löshår på sina trosor och tofflor föreställande 

djurtassar, medan Catherine II hade en oklanderlig klänning (likadan som Catherine I:s men 

hel och ren), välkammat hår, perfekt smink och små ballerinaskor. Under 12 minuter fick 

publiken sedan se en kamp mellan dessa två sidor av Catherine – den ursprungliga som älskar 

Heathcliff, och den som har gift sig med Edgar Linton och försöker inordna sig i samhällets 

förväntningar på hur en kvinna ska vara. Man skulle kunna beskriva dem i psykoanalytiska 

termer som ett överjag och ett jag som representerar alla förbjudna drifter i människan. 

Catherine I lever ut allt som för en kvinna på 1800-talet inte var acceptabelt (sexualiteten, 

aggressiviteten, fulheten, glupskheten) medan Catherine II håller sig i schack och enbart visar 

upp en polerad yta för publiken. De blir två ganska extrema motpoler, den ena nästan 

parodiskt grotesk, den andra parodiskt präktig.  

Lekfullheten i detta påminner om en annan teori som Johansson använder sig av och 

kopplar vidare till Diamonds mimikry-mimesis, nämligen Frances Greys teori kring 

den feministiska gycklaren som ”avslöjar vad som gömmer sig under den patriarkala 

agenda som tas för given samtidigt som hon understryker den revolutionära karaktären 

hos sitt agerande”.33 Johansson jämför detta med Diamonds teori om att en mimikry-

mimesis på scen kan skapa ett ”scenens lustiga hus (…) och magiskt förvrängda 

röster”.34 Detta eftersom Diamond menar att det som traditionellt setts som verklighet 

inte finns; det finns ingen definitiv verklighet att avbilda, ”Mimikryn avslöjar att 

scenens tecken alltid bara kan hänvisa till en kulturell representation av 

verkligheten”.35 Teatern kan alltså chockera oss med en ny bild av verkligheten, som i 

kontrast till den välbekanta teaterrealismen skapar detta ”lustiga hus”. Att ta en så 

berömd, storslagen roman som Wuthering Heights och berätta den på ett så 

okonventionellt sätt, skapar ett lustigt hus, där de två motpolerna Catherine I och 

Catherine II blir just feministiska gycklare.  

 

 

 
33 Birgitta Johansson, Befrielsen är nära, Stockholm, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 2006, s.57 
34Ibid, s.56 
35 Ibid, s.56 
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Kvinnorollen 

Eftersom föreställningen på Moment:teater till sitt format var så förtätad – som sagt var 

föreställningen blott 12 minuter lång och publiken fick till följd av att scenrummet var en 

städskrubb bara vara fyra åt gången – kom dramatikern och regissören Åsa Berglund 

Cowburn att få välja något som hon såg som essentiellt i romanen och berätta om just 

detta. Berglund Cowburn valde då Catherines kamp mellan att vara ett ”förväntat 

kvinnojag och ett mer yvigt kvinnojag”.36 Sofia Rönnegård, en av skådespelerskorna som 

spelade Catherine, beskriver idéns ursprungshistoria på följande sätt i sin essä “Den 

kommunikativa närvaron”: 
På moment:teater i Gubbängen finns det en skrubb. Det är ett litet förråd med snedtak, 

under trappan upp till stora scenen på teatern. Där har det samlats gammal rekvisita, lösa stolar och 
annat bråte, men till den lilla skrubben har också en av grundarna av teatern, Åsa Berglund Cowburn, i 
flera år då och då öppnat dörren och lite spydigt sagt att det här kanske är moments scen för kvinnlig 
dramatik? Hon vill genom sitt skämt belysa att dramatik skriven av män dominerar på teaterns scener.  

Skämtet blir till allvar och så småningom får scenen ett namn: moment:pyttelilla och Åsa börjar skissa 
på en ritning av hur scen och salong i praktiken skulle kunna se ut på den lilla ytan och på hur lång en 
föreställning skulle kunna vara för att man, även som t.ex. klaustrofobiker, skulle kunna stå ut i rummet. 
Hon funderar på vilket verk som skulle kunna vara det mest storslagna skrivet av en kvinna och tänker 
vidare kring vilka skådespelare hon vill ställa på den pyttelilla scenen – gärna två medelålders 
skådespelerskor som inte heller är de minsta, rent fysiskt, i Teater-Sverige (…) Det här är bakgrunden 
till att vi den 12 november 2015 har premiär på vår föreställning Svindlande höjder på 
moment:pyttelilla.37 

Rummet tycks föda idén om att återge en storslagen berättelse om att just inte få 

plats som kvinna i patriarkatet. Salongen blir med andra ord i sig en kommentar till 

skildringen av Catherines motsättning mellan sitt oförfinade jag och sitt mimikryjag som 

anpassat sig efter patriarkatets önskningar. Catherine II utbrister positiva och hurtiga saker 

som ”Ta mig själv med kraft i kragen, ut med bröstet, in med magen, sjung och tralla, bom 

faderalla, bli nu frisk och stark”,38 medan Catherine I kryper omkring på golvet och dricker 

vodka, äter ur en nutellaburk med händerna, får raseriutbrott med mera. Den förväntade 

kvinnorollen skildras alltså här ganska likt den förväntade kvinnoroll som skildras i Uppsala 

Stadsteaters uppsättning. Det är ett oklanderligt klätt, tillrättalagt varande som aldrig upprörs 

eller gör något opassande. Föreställningen var som sagt inspirerad av Karin Johannisons 

förord till den upplaga av romanen som kom år 2002, där Johannison just analyserar romanen 

 
36 Intervju med Åsa Berglund Cowburn, 1/12,2021 
37 Sofia Rönnegård, Den kommunikativa närvaron, essä framlagd vid Stockholms Konstnärliga Högskola, 2018 
38 Åsa Berglund Cowburn, Svindlande Höjder, manus för Moment:teater 2015, s. 7 
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ur en feministisk synvinkel med fokus på konflikten mellan den sida av Catherine som inte 

passar in i dåtidens kvinnoroll och den som försöker anpassa sig efter den.   

Denna tolkning av romanen kan alltså tolkas utifrån begreppet mimikry. 

Catherine II är den del av Catherine som genomgått en mimikryprocess mot att bli 

patriarkatets drömkvinna, medan Catherine I får representera ett sorts själens råmaterial hos 

Catherine, hon existerar utan censur och lever ut allt det som Catherine II försöker dölja. 

Gemensamma teman för de båda dramatiseringarna 

Tematiska likheter 

Natur och kultur  

Ett vanligt tema som dyker upp i tolkningar av Wuthering Heights är kampen mellan natur 

och kultur, där kulturen ofta får representeras av det förfinade livet på Thrusscross Grange 

medan Wuthering Heights och hedarna med sin oförställda råhet symboliserar naturen. Denna 

tematik kan skönjas även i både Berglund Cowburns och Parkers dramatiseringar. I Berglund 

Cowburns dramatisering är natur och kultur-tematiken mycket nära sammankopplad med 

kvinnorollen. Den kultiverade Catherine försöker ständigt tämja den naturliga Catherine, på 

samma sätt som mänskligheten ständigt försöker tämja naturen. Hos Parker finns också denna 

mycket starka koppling, samtidigt som hon också inkorporerar förtrycket som Heathcliff 

utsätts för som rasifierad. De samhällsnormer som varken Catherine eller Heathcliff kan leva 

upp till, kan hos både Parker och Berglund Cowburn tolkas som synonym med det som deras 

samtid ser som kultur.  

De finner sin frihet i hedarna, när de är ett med naturen är de också fria från kulturens 

förtryck. I Parkers uppsättning är naturen nära sammankopplat med det gotiska, vilket 

starkt framkom i vår intervju. Det gotiska blir i våra ögon obehagligt genom att det 

inte stämmer överens med vad vi är vana att se som normalt, menar Parker. Huset 

Wuthering Heights har alltså både funktionen att vara ett gotiskt skräckhus, och en 

representant för naturen som inte anpassar sig efter kulturens normalitetsvälde. På 

samma sätt får Thrusscross Grange bli en representant för kulturen – alltså det som 

enligt normen anses vara kultur och förfining. Scenen när Catherine blir biten av 

familjen Lintons hund och får komma in på Thrusscross Grange för första gången, 

skildrar hur Catherine - som kommer från heden, naturen, det fria - fångas in i 

kulturen. Utanför fönstret sitter Heathcliff och Catherine gömda och undrar hur de 
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lever inne på Thrusscross Grange, de frågar sig om de ”blir piskade” och ”är 

utsvultna”,39 och vi förstår från detta samtal och den ståndsmässiga interiören hos 

familjen Linton att naturen som representeras av Heathcliff och Catherine och kulturen 

som representeras av Thrusscross Grange, står i tydlig kontrast till varandra. När 

Catherine släpps in hos familjen Linton är hon också den enda som inte är klädd i 

pastellkläder i typisk rokokostil, och när även Heathcliff kommer in i rummet 

uttrycker familjen Linton ännu mer hur olika Heathcliff och Catherine är i jämförelse 

med de själva. De är övertygade om att Heathcliff är kriminell, och verkar tycka synd 

om Catherine som måste ha med honom att göra.  

 
MR. LINTON 
Wuthering Heights-gården är väl bara 
Några kilometer bort 
Ändå känner man knappt igen dem40 

 

Den här repliken har exempelvis en intressant undertext av att det inte bara är för att 

grannarna inte haft så mycket med varandra att göra som de inte känner igen Heathcliff och 

Catherine, utan också för att de lever i olika verkligheter. Catherine blir därefter 

omhändertagen, ompysslad, medan Heathcliff blir utkastad ur huset. Kanske är det för att 

Catherine är flicka som hon också väljs in i kulturen på detta sätt, i romanen blir hon nästan 

behandlad som en docka när familjen Linton lockar hennes hår och klär upp henne i fina 

kläder. 41 Familjen Linton tar henne i sitt rosa våld och försöker förvandla henne till en av 

dem, medan Heathcliff enbart tolkas som en farlig, okänd varelse.  

I Berglund Cowburns uppsättning blir naturen, här representerad av Catherine I, också 

nästan skrämmande för kulturen, representerad av Catherine II. Den blir i alla fall minst sagt 

motbjudande för Catherine II, som gör allt för att försöka tukta sin naturliga halva. 
 

CATHERINE I  

Det är trångt här.  

CATHERINE II  
Men mysigt. Fint.  
CATHERINE I 
Ett fängelse. Tacka vet jag hedarna. Vildmarken.  
CATHERINE II 
Men här är det lite öppet. Som ett fönster. (pekar framför sig)  

 
39 Melody Parker, Svindlande Höjder, kollationeringsmanus från Uppsala Stadsteater, 2021, s.41 
40 Ibid, s.44 
41 Emily Brontë, Wuthering Heights, London, Vintage Classics, 2015, s.62 
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CATHERINE I 
Men där sitter ju de där som stirrar på mig. (Pekar på publiken.)  
CATHERINE II 
Ja, jag ska ju berätta för de där.  
CATHERINE I 
Vad ska jag berätta?  
CATHERINE II 
Om mig själv. Min historia.  
CATHERINE I 
Varför då? Vad bryr de sig. Vilka är de förresten?  
CATHERINE II  
Publiken.  
CATHERINE I 
Jag behöver ingen publik. Jag behöver luft. Luft! Luft! Luft!  
CATHERINE II 
Skärp mig, Cathy! Nu bjuder du till lite!  
CATHERINE I 
Jag tänker inte skärpa mig. Jag är motsatsen till att skärpa till mig. Jag hatar att skärpa till mig.  
Catherine I:s äckeletyd. Plockar fram sprit, Nutella och snus.  
CATHERINE II 
Trivs jag med mig själv nu?  
Catherine I fortsätter.  
CATHERINE II  
Mår jag bra nu? 42 

Kopplingen mellan Catherine I och naturen förstärks genom att Berglund Cowburn skriver in 

vissa ord i hennes och Catherine II:s repliker som gör att vi som publik och läsare får starka 

associationer till naturen; här ovan ”vildmarken” och i en annan scen kallar Catherine II 

Heathcliff för ”ett djur”.43  

Parker arbetar på ett liknande sätt med att få fram kopplingen mellan Heathcliff, Catherine 

och naturtemat kontra kulturtemat. Catherine beskriver exempelvis Heathcliff med orden:  

Jo Edgar är gullig och trevlig 
Det är vårblommorna här utanför också 
Men gulliga vårblommor vissnar snabbt 
Och Heathcliff 
Om Edgar är vårblommor så är Heathcliff berget under dem som 
alltid funnits och alltid finns (…). 44 

De andra karaktärerna uttrycker liknande sätt att se på Heathcliff och Catherine (men då inte i 

lika positiva ordalag). Edgar säger exempelvis till Catherine när Heathcliff har återkommit 

efter sin mystiska resa:  

Försök att kontrollera dig lite 
Hela hushållet behöver inte se dig 

 
42 Åsa Berglund Cowburn, Svindlande Höjder, manus för Moment:teater 2015, s.6 
43 Åsa Berglund Cowburn, Svindlande Höjder, manus för Moment:teater 2015, s.4 
44 Melody Parker, Svindlande Höjder, kollationeringsmanus från Uppsala Stadsteater, 2021, s.72 
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Bete dig som en hund 
Bara för att 
En bortsprungen betjänt från ditt gamla hem 
Plötsligt dykt upp igen. 45 

Edgars uppmaning till Catherine att hon ska ”kontrollera sig” är onekligen kampen mellan 

natur och kultur fångad i en enda replik. Det är också intressant att han först kallar henne för 

”en hund”, för att sedan beskriva Heathcliff som ”En bortsprungen betjänt” – ordet 

”bortsprungen” för spontant tankarna till hundar, det med.  

Kvinnorollen  

Catherines mimikry mot att passa in i kvinnoidealet finns med i båda dramatiseringar – likaså 

hennes svårighet att upprätthålla det. Som sagt påminner de båda skildringarna lite om 

varandra när det kommer till det här temat. Även om Catherines fångenskap i en oönskad 

kvinnoroll är det bärande temat hos Berglund Cowburn och hos Parker en del av en längre 

berättelse, är det alltså en röd tråd genom de båda uppsättningarna. I Parkers uppsättning får 

Catherine efter sin mimikry också liknande varningar som Catherine I får av Catherine II i 

Berglund Cowburns dramatisering. Hon uppmanas att inte bli ”vild” igen, ”lugna ner sig” och 

”kontrollera sig”. På samma sätt uppmanar Catherine II Catherine I att ”skärpa sig” (eller 

rättare sagt ”skärpa mig” eftersom det är en uppmaning till en del av henne själv) och ”ta mig 

själv med kraft i kragen”.  

Slutet – den slutgiltiga friheten från mimikryns fängelse 

Gemensamt för dessa båda dramatiseringar, är att karaktärerna till sist tillåter sig att vara hela 

sig själva, och i denna process lämnar de också mimikryn bakom sig. Även om vi förstår att 

mimikryn på ett plan kan vara en användbar överlevnadsstrategi, tvingar den samtidigt 

Heathcliff och Catherine att ge upp stora delar av sig själva (och sin relation). I Berglund 

Cowburns uppsättning kommer de två vitt skilda sidorna av Catherine slutligen till ro med 

varandra. Scenen där detta sker heter ”Splittringen”, men samtidigt är det i denna scen som de 

två sidorna slutligen blir ärliga mot varandra och först i denna ärlighet kan de försonas.  

CATHERINE I 
Ni tror ni är överlägsna mig. Du och Edgar. Men jag är starkare. Egentligen borde jag slå ihjäl dig. Jag 
måste ut härifrån.  

 
45Melody Parker, Svindlande Höjder, kollationeringsmanus från Uppsala Stadsteater, 2021, s.79 
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CATHERINE II (slutar gråta) 
Tvärtom. Jag borde slå ihjäl dig (knuffar till Catherine II). Eller åtminstone låsa in dig i källaren där inte 
ens Heathcliff kan nå dig och kasta bort nyckeln. Det vore mycket rimligare och mer på sin plats.  

CATHERINE I  

Vad hindrar mig då?  

Catherine II svarar inte.  

CATHERINE I 
Ut med språket! Din snöpta subba.  

CATHERINE II (motvilligt och med efter en paus) Heathcliff?  

CATHERINE I 
Jag visste att jag skulle erkänna det till slut.  

CATHERINE II 
Eller jag vet inte. Jag vet inte om det är sant. Kanske är det jag själv. Jag själv som vill att du ska få 
fortsätta leva. Heathcliff är kanske bara en förevändning. Jag tror att jag trots allt skulle sakna dig om du 
dog. Skulle sakna mig om jag dog. Skulle sakna dig om jag dog. Skulle sakna mig om du dog.  

CATHERINE I 
Jag skulle sakna dig.  

CATHERINE I och CATHERINE II (unisont) 
Om du bara ville lyssna lite mer på mig. Trots att jag inte fattar varför jag ska lyssna på dig.  

(sjunger) Oh, it gets dark, it gets lonely on the other side from you, 
i pine a lot, I find the lot, 
falls through without you  

De byter hårprydnader och tar i hand.46  

I nästföljande scen dansar de tryckare till Kate Bushs låt, för att därefter gå ut ur den 

trånga skrubben, vilket (eftersom skrubben inte bara är vilken spelplats som helst utan 

på grund av sitt trånga format berättar något om hur Catherine känner sig) också kan 

tolkas som en frigörelse från splittringen av självet, mimikryn. Så beskriver också 

Sofia Rönnegård pjäsens mål: ”Gemensamt formulerar vi ett konkret mål: Vi vill 

stärka och ingjuta mod i vår publik att acceptera och vara hela sig själva. Det vi 

kommer fram till är att vi vill skapa den föreställning som vi själva skulle behöva se”.47 

Och det verkar, på en metanivå, sluta med att inte bara Catherine Earnshaw blir hela 

sig själv, utan också publiken och skådespelarna: ”Vår föreställning Svindlande höjder börjar 

som ett skämt, men visar sig ha djup effekt – inte minst på mig som skådespelare. I berättelsen om den 

tudelade Cathy upplever jag att jag ges möjlighet att använda mig av hela mig själv och min erfarenhet. I 

 
46 Åsa Berglund Cowburn, Svindlande Höjder, manus för Moment:teater 2015, s.8 
47 Sofia Rönnegård, ”Den kommunikativa närvaron”, essä framlagd vid Stockholms Konstnärliga Högskola, s.6 
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det nära mötet med publiken får jag använda mig av min tysta kunskap, här och nu, utifrån de fyra 

personer som har valt att åka till Gubbängen och sätta sig i en litet förråd för att se tolv minuter teater”.48 

Rönnegård beskriver vidare att många började gråta efter föreställningen och ville 

stanna kvar en stund och prata. Publikens upplevelse tycks verkligen varit att bli 

uppmanade till att acceptera hela sig själva. Kanske blev reaktionerna så starka just 

eftersom Catherine och publiken kom så nära varandra – i en skrubb där knappt fyra 

personer ryms som publik kan man inte bli annat än mer eller mindre delaktig i 

teaterhändelsen.  

I Parkers uppsättning återförenas Heathcliff och Catherine med varandra som spöken 

på sin älskade hed. Även om detta skulle kunna tolkas som ett tragiskt slut, lyfter 

Parker, vilket tidigare nämnts i denna uppsats, i vår intervju fram att de nu äntligen är 

fria.  

”Fast de är för långt bort för att vi ska kunna se deras ögon så känner vi deras 

blick, genom tiden färdas den för att möta vår egen”,49 är dramatiseringens 

avslutande ord. Det är en intressant mening som kan tänkas blicka mot just den 

tematik som Parker lyfter fram, med fortsatt aktuella samhällsfrågor om rasism, 

klass och kvinnoförtryck. Att Heathcliffs och Catherines blickar färdas genom 

tiden, in i vår egen moderna tid, där de möter våra egna ögon, kan tolkas som ett 

sätt för Parker att just understryka det hon menar att Brontë gjort med gotiken – 

använt den som ett medel för samhällskritik. Våra moderna ögon möter ögonen 

hos Heathcliff och Catherine, och i detta möte kan vi fråga oss hur långt vi 

egentligen kommit.   

När våra ögon möter Heathcliffs och Catherines är de som sagt återigen klädda i 

sina ursprungliga kläder, de är på sin hed (som verkligen kan tolkas som både en fysisk och 

en emotionell plats) och de är tillsammans – de har lämnat mimikryn bakom sig, precis som 

Catherine I och Catherine II också gör genom att förenas. Heden blir också i båda 

uppsättningarna en symbol inte bara för den faktiska platsen utan också för en själslig frihet – 

en tillvaro där mimikryn inte är en nödvändighet. ”Den har inget namn för det är ingen som 

äger den”, 50 säger Catherine om heden i Parkers dramatisering – vilket är en intressant 

 
48 Sofia Rönnegård, ”Den kommunikativa närvaron”, essä framlagd vid Stockholms Konstnärliga Högskola, s.6 
49 Melody Parker, Svindlande Höjder, kollationeringsmanus från Uppsala Stadsteater, 2021, s.200 
50 Ibid, s.18 
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beskrivning. Heden blir en symbol för en plats där inte heller Heathcliff och Catherine ”ägs” 

av patriarkatet, klassamhället och rasismen, en plats där deras livsöde styrs av de själva.  

SCENISKA LIKHETER 

Användandet av Kate Bushs ”Wuthering Heights”  

Ett inslag som finns med i båda dessa i övrigt mycket olika dramatiseringar, är användandet 

av Kate Bushs hitlåt ”Wuthering Heights” från 1978. Den 18-åriga Kate skrev låten efter att 

ha sett 1967 års filmatisering av romanen. Låten har sedan dess uppnått kultstatus, och som 

tidigare nämnt sker till och med hyllningsdagen ”The Most Wuthering Heights Day Ever” en 

gång om året. De båda dramatiseringarnas användning av låten som ett inslag i uppsättningen, 

leker med publikens förförståelse av berättelsen, och därmed också den populärkulturella 

myten kring den. I Parkers uppsättning blir scenen med Bushs låt något av ett avbrott i den 

annars mycket realistiska och romannära dramatiseringen. Scenen, där Catherines spöke 

uppenbarar sig i ett hav av rök medan ”Wuthering Heights” spelas i bakgrunden, sker direkt 

efter att Heathcliff i scenen dessförinnan tyckt sig se Catherines spöke – och med sitt beteende 

skrämt Joseph som också befinner sig i rummet. Den här scenen är ett bra exempel på hur 

Parker har arbetat med att behålla det gotiska temat i dramatiseringen.  

 
Några kvällar senare. JOSEPH kommer in med en bricka och ett tänt 
ljus, för huset är nu helt täckt i mörker. När han kommer nära nog 
för att lysa upp Heathcliff med ljuset vänder han sig om mot honom 
och hans ansikte ser inte längre ut som en människa, utan som en 
demon, ett monster, en vampyr. JOSEPH blir så rädd att han tappar 
ljuset och allt blir becksvart. 
 
HEATHCLIFF *röst i mörkret* 
Kom in och tänd brasan 
 
JOSEPH 
En demon är han 
Vampyr 
 
HEATHCLIFF 
Vänd dig om 
Ser du inte? 
Ser du inte? 
 
JOSEPH 
Vad är det för satans gåtor du pratar i? 
 
HEATHCLIFF 
Är vi ensamma? 
 
Heathcliff stirrar intensivt på något, som om det var någon annan 
i rummet. Joseph ber en bön och försöker få igång elden i brasan. 
Heatchliff följer detta osynliga med blicken tills det kommer 
närmare och närmare. Plötsligt skriker Joseph till och springer ut 
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ur rummet. Heathcliff skrattar, och det är nästan så att man kan höra ett till skratt klinga inom hans eget. 
Heathcliff pratar mumlande med sig själv. 51 

 

Efter att Joseph har lämnat rummet, upprepar Heathcliff ”Våra själar är de samma, hennes och 

min, hennes och min”52 tre gånger som en ramsa (eller kanske en invokation till Catherines 

ande?).  

Hila Shachar har i Cultural Afterlives and Screen Adaptations of Classic 
Literature analyserat Bushs låt – också i en kontext av att den har använts i en 
filmadaption av romanen. Shachar skriver att ”Bush’s song is a metaphor for the manner in 
which Wuthering Heights retains its cultural prescence in Western culture as a love story that refers not 
simply to the love between a man and a woman, but also the love story of ”home” as a sense of 
belonging, identity and cultural inheritance.”.53 

Med denna analys av låttexten i bakgrunden kan dess funktion i Uppsala Stadsteaters 

uppsättning kanske ses som ett sätt att gestalta Heathcliffs längtan till det ”hem” han upplevde 

med Catherine – ett kanske mer psykologiskt hem än ett fysiskt, vilket Shachar också är inne 

på när hon förklarar begreppet ”home” som ”a sense of belonging, identity and cultural 

inheritance”. I dramatiseringen är det till en början (innan Lockwood kommer in i bilden) bara 

Heathcliff som ser Catherines spöke, vilket skapar en känsla av att spöket kanske i denna 

tolkning inte nödvändigtvis är ett faktiskt spöke, utan snarare en symbol för Heathcliffs 

längtan tillbaka till en förlorad tid i sitt liv. Tidigare i föreställningen dansar Heathcliff och 

Catherine också tillsammans flertalet gånger, genom att göra rörelser från Bushs dans i 

musikvideon till ”Wuthering Heights”. En detalj som åtminstone inbitna Kate Bushs-fans 

lägger märke till.  

I Åsa Berglund Cowburns dramatisering återkommer Kate Bushs låt två gånger; 

i den inledande scenen och i den avslutande. På så sätt blir den rent dramaturgiskt en 

sammanhållande kraft i berättelsen, den knyter så att säga ihop den dramaturgiska säcken. 

Sofia Rönnegård har i sin tidigare nämnda essä ”Den kommunikativa närvaron” också 

beskrivit låtens funktion i föreställningen på ett liknande sätt; ”Kate Bushs låt ”Wuthering 

Heights” fungerar som en ram för historien”.54 

Berglund Cowburn har dock gjort ett val att dela upp låten så att den första delen av 

den spelas först, för att sedan pausas, och återupptas i slutet av föreställningen. I första 

scenen presenteras de två Catherine. Catherine II börjar med att slå på en bandspelare, 

från vilken Bushs låt börjar spelas. Catherine II sjunger så fint hon kan i den inledande 

 
51 Melody Parker, Svindlande Höjder, kollationeringsmanus från Uppsala Stadsteater, 2021, s. 189 
52 Ibid, s.190 
53 Hila Shachar, Cultural Afterlives and Screen Adaptations of Classic Literature, Hampshire, Palgrave 
Macmillan, 2012, s.6 
54 Sofia Rönnegård, ”Den kommunikativa närvaron”, essä framlagd vid Stockholms Konstnärliga Högskola, s.6 
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versen, tills Catherine I dyker upp under hennes kjol och tar vid med andra versen, 

som inleds med ”bad dreams in the night”. Hennes entré påvisar omedelbart 

motsatsförhållandet mellan henne och Catherine II, och att det är just textraden ”bad 

dreams in the night” som blir hennes första ord i pjäsen kan kanske, med en lite 

psykoanalytisk tolkning, också symbolisera att Catherine I i Catherine II:s ögon är just 

det mörka i henne, mardrömmarna om det egna jaget.  

När låten åter börjar spelas i slutet av föreställningen, har de två delarna av Catherines jag 

slutligen försonats, och de sjunger den avslutande delen av låten tillsammans medan de dansar 

tryckare. Textraderna i den delen av låten är passande även här;  

”Ooh it gets dark, it gets lonely / On the other side from you”, blir i denna scen en inre dialog 

mellan Catherines olika sidor, och raderna ”Heathcliff, it’s me, Cathy, come home (…)” blir 

också ett sätt för Catherine att släppa fram sin längtan till sitt eget mer oförställda jag, för 

vilket Heathcliff även i denna dramatisering blir en representant (men mer om detta i nästa 

stycke).  

Vi kan alltså se att Shachars analys av Bushs “Wuthering Heights” som en text 

där ordet ”hem” representerar identitet likaväl som ett fysiskt hem, får denna funktion i båda 

dramatiseringarna. I Parkers dramatisering kan Catherines spöke tolkas som en längtan efter 

henne – och därmed efter en del av sin egen identitet, en förlorad gemenskap – hos Heathcliff, 

vilket låten kan tänkas understryka ytterligare då den spelas i den enda scen där vi i publiken 

blir ensamma med hennes spöke. På samma sätt får Bushs låt i Berglund Cowburns 

dramatisering fungera som ett understrykande av Catherines längtan efter att förena de olika 

aspekterna av sitt jag – och i denna förening komma till sitt själsliga hem.  

Ur ett mimikryperspektiv kan denna tolkning alltså innebära att låten i dessa två 

uppsättningar får representera längtan efter en tillvaro där mimikryn inte behöver göras, där 

rollfigurerna skulle tillåtas vara hela sig själva. Att en modern låt får en så viktig plats i 

uppsättningarna, skulle också kunna tolkas utifrån Diamonds teori om en mimikry-mimesis 

där feministiska regissörer visar dolda aspekter eller sidor av en gammal berättelse. Att föra in 

Kate Bushs låt, som blivit viktig för många, i berättelsen, skulle kunna tolkas som ett 

understrykande av romanens överlevnadskraft, men det kan också ses som en förlängning av 

det som Parker gjorde när hon förde in gamla folksånger och dikter av Emily Brontë i sin 

dramatisering. Parker förklarar i vår intervju att hon inspirerats av de muntliga berättelserna 

och sångerna för att dessa varit kvinnornas och arbetarklassens kulturhistoria, och därför var 

deras plats i dramatiseringen viktig. På ett sätt kanske man kan säga att Kate Bushs hitlåt är en 

modern förlängning av denna tradition; det populärkulturella är just en sorts alternativ 
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kulturhistoria. Användandet av låten skapar därmed en mimikry-mimesis som visar på den 

långa linjen av muntligt traderad kultur, tillgänglig för personer som hade liknande positioner 

i samhället som Heathcliff och Catherine. 

  

Det överdrivet feminina rummet 

Både Parker och Berglund Cowburn leker med det parodiskt feminina rummet (Thrusscross 

Grange i Parkers uppsättning, och själva städskrubben med hönsnät i Berglund Cowburns) 

som symbol för det snäva och sockersöta i den förväntade kvinnorollen. De båda använder sig 

alltså av scenografi för att gestalta hur Catherine skolas in i femininiteten, och låter därmed 

rummet få en mer komplex betydelse än att enbart vara ett rum – det är både en faktisk plats 

och ett själsligt rum. Detta går vidare att koppla till den förut nämnda teorin hos Diamond om 

att mimikryn skapar ett scenens lustiga hus. De två scenografiernas gullighet övergår nästan i 

en absurdism som liknar just ett lustigt hus.  

Kontrasten mellan barn-Catherines och Catherine I:s kostymer gentemot den 

vuxna Catherine och Catherine II:s kostymer går också i en liknande linje, även om Catherine 

I:s kostym och smink är betydligt mer uttagen än den mer realistiska kostymen i Parkers 

uppsättning.  

 

AVSLUTNING 

I de här två uppsättningarna blir det tydligt att Heathcliffs och Catherines utveckling är 

beroende av hur de själva har behandlats. Under berättelsens gång förvandlas dem till sin 

omgivning. Ingen människa existerar utan att stå i förhållande till andra, vi speglar varandra 

och i ett tillräckligt pressat läge tvingas vi härma och efterlikna även dem vi inte tycker om. 

Detta skapar destruktiva traditioner som inte går att komma ifrån förrän vi lyckas frigöra oss 

från härmningen och i detta blir hela oss själva. Kanske kunde inte det ske i Catherines och 

Heathcliffs samtid (att de i Parkers uppsättning blir fria först efter döden är ett tecken på 

detta) men förhoppningsvis går mänskligheten mot det hållet (om än alltför långsamt).  

 

SAMMANFATTNING 

Jag har i denna uppsats analyserat hur Melody Parker och Åsa Berglund Cowburn i sina 

dramatiseringar av Emily Brontës Wuthering Heights har gestaltat Heathcliffs och Catherines 

förhållningssätt till det omgivande samhället, utifrån begreppet mimikry. Jag har läst de båda 

dramatiseringarna, gjort två intervjuer med de båda dramatikerna/regissörerna, och gjort en 

undersökning om Heathcliffs och Catherines utveckling baserat på de båda dramatiseringarna 
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och intervjuerna. I min undersökning har jag använt mig av tidigare forskning kring politisk 

teater samt adaptationsteori om adaptationer av klassiska romaner.  

Efter att ha gjort denna undersökning har jag kommit fram till att både Heathcliff och 

Catherine under berättelsens gång på olika sätt förvandlas till sin omgivning, men att de i 

dessa båda dramatiseringar slutligen hittar tillbaka till någon form av essens som utgör deras 

ursprungliga jag. 
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