"Twilight" - älskad och
hatad filmsaga

Tom eskapism eller drabbande kärlekssaga? "Twilight"-filmerna lämnar ingen oberörd - de har blivit
sågade, hyllade och omdebatterade. I ett klassrum kan
de bli bränsle för spännande samtal om förnuft och
känsla - och könsroller.
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Hur det började
Bella är skolans snyggaste tjej, men tycker själv att hon är
alldaglig. Hennes pojkvän Edward är en moraliserande
vampyr som bevakar varje steg hon tar. Och sex, det är
inte att tänka på före bröllopsnatten.
Det finns mycket som retar och skaver med ett av vår
tids mest framgångsrika tonårsfenomen. Och kanske är
det just detta som gör "Twilight"-sagan så oemotståndlig att den väcker så mycket frågor. Gör Bella rätt som väljer
att bli vampyr? Är den överbeskyddande Edward verkligen en idealisk partner? Hur ska man kunna navigera rätt
i tonårsdjungeln av osäkerhet, drömmar och skenande
hormoner?

Historien om "Twilight" tog sin början i Phoenix, Arizona, en natt i juni 2003. Mormonen och hemmamamman Stephenie Meyer vaknade upp ur en ovanligt detaljerad dröm om en vampyr som slits mellan blodtörst och
förälskelse när han möter en tonårsflicka. Drömmen fick
ligga till grund för hennes debutbok "Twilight" ("Om jag
kunde drömma" på svenska) om 17-åriga Bella från Phoenix som kommer till den lilla staden Forks i nordvästra
USA och blir förälskad i Edward, en sekelgammal vampyr
förklädd till gymnasist.
Boken blev en succé och fick tre uppföljare. 2008 kom
den första filmen - just nu hösten 2011 går del fyra, "Breaking dawn del 1" på bio. Nästa höst väntar finalen med
"Breaking dawn del 2".

Kritikerröster - och fansen
Kritikerna har haft mycket att säga om "Twilight" - man
har sågat allt från Stephenie Meyers adjektivbehängda
prosa till den ojämna maktrelationen mellan Bella och
Edward. Samtidigt menar fans och välvilliga recensenter
att böckerna och filmerna står för välbehövlig eskapism,
och en spegling av tonårstidens starka känslor.
Kanske har båda sidor rätt. Den som väljer att tolka
berättelserna symboliskt hittar hinkvis med tveksamt tankegods, som anti-abortpropaganda, kvinnlig underkastelse och manlig dominans, och en ultrapuritansk syn på
sex. För den som ger sig hän utan analys är "Twilight" som
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en maffig gräddtårta av svulstig dramatik, åtrå och ilningar i maggropen. Frågan är vad tonårspubliken tar till
sig - värderingarna eller känslorna?
Men "Twilight"-sagan ger också stort utrymme för
publiken att själv reflektera kring moral och värderingar.
Catherine Hardwicke, som regisserade den första filmen,
har träffat många unga människor som velat gå på djupet
med Bella och Edward.
- Under inspelningen var jag på en fest, och stod och
diskade tillsammans med två elvaåriga flickor. Och de
pratade i en och en halv timme om Edwards själ, och hans
känslor och att han hade lika stort värde som en människa. Det var ett väldigt djupt samtal, och det fascinerade
mig.

Fanfiction
När det gäller "Twilight" går det faktiskt att både ge sig
hän och tänka kritiskt. Det visar det enorma spektrum av
kreativa utryck som vampyrsagan har inspirerat till. På
sajter som fanfiction.net och och twilighted.net skrivs
hela tiden nya "Twilight"-historier - så kallad fanfiction som bygger vidare på, eller utgör alternativ till Stephenie
Meyers originalberättelse.
Maria Lindgren Leavenworth är docent i engelsk litteratur vid Umeå universitet, och forskar om fenomenet fanfiction. Hon tror att intresset för att skriva fanfiction om
"Twilight" har lika mycket att göra med originalets brister
som dess förtjänster.
- Många läsare är missnöjda med vad som händer i
böckerna. De vill att Bella och Edward ska ha sex, så därför skriver de en historia där de kan ha det. Fanfictionförfattare skriver ofta scener som de saknar i originalet - och
det är ganska mycket som saknas i "Twilight".
Vad tycker hon då själv om böckerna?
- För att vara diplomatisk: Jag är inget fan. Jag tycker
att det finns många problematiska bitar, som att Bella inspirerar andra till att handla men inte får så stort handlingsutrymme själv. Och så är det lite trist att vampyrerna
inte är vampyrer. De är som människor, fast bättre.

Karaktären Bella
Just rollfiguren Bella kan vara både nyckeln till "Twilights" framgång och skälet till att så många irriterar sig
på böckerna och filmerna. Hon är skriven som ett blankt
papper, en grå och oansenlig person (åtminstone i sitt
eget huvud), som läsarna och publiken kan fylla med eget
innehåll. Inom fanfiction använder man begreppet "Mary
Sue", ett sätt för författaren att placera sig själv i fiktionens mitt, och Bella är utan tvivel Meyers egen Mary Sue.
Hon har också en inre monolog som är så full av självtvivel och offervilja att man vill skicka henne på självhjälpsläger.
Att Bella kan tolkas på olika sätt blir tydligt om man
läser en av recensionerna av "Breaking dawn del 1", av
Sydsvenska Dagbladets Annika Gustafsson: "Bella är en
förebild på flera plan för sina trogna fans. Hos henne
finns en begriplig längtan efter det gränsöverskridande
och hon har mod och integritet. ". Jämför det med Jane
Magnusson i Dagens Nyheter: "Bella är ingenting utan
männen omkring henne och nu är hon dessutom gift. 18
år gammal."
"Breaking dawn del 1" är för övrigt den av de fyra filmerna som har fått flest negativa recensioner. Det återspeglar också synen på böckerna - när "Breaking dawn"
("Så länge vi båda andas" på svenska) publicerades 2008
var det många "Twilight"-fans som blev så besvikna att de
anklagade Meyer för att ha raserat hela "Twilight"-bygget
med den sista boken. I mångas ögon var den både illa
skriven, full av billiga chockeffekter och oändligt smörig
mot slutet. En fanfictionförfattare berättar att "motviljan
mot 'Breaking dawn' var så stark att många bra skribenter
tappade all inspiration och genast slutade att skriva om
'Twilight', vissa mitt i en mening".

Andlös tonårsförälskelse
Frågan är vilket sorts slut på sagan som hade gjort de
hängivna fansen nöjda. Den stora lockelsen med "Twilight" är ju att den handlar om andlös, blixtrande tonårsförälskelse: ett akut tillstånd av eufori, illamående och
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ångest som - tack och lov - pågår under en begränsad tid.
Hur skulle det vara möjligt att dra ut det till 1 974 boksidor och drygt åtta timmar film utan att tappa nerv och
tonträff?
I stället för att låta deras kärlek utvecklas och mogna
behåller Meyer det akuta tillståndet genom att slänga in
fler och fler hinder, förvecklingar som blir alltmer orimliga (även för en fantasyhistoria). Scenen där Bellas bästa
vän Jacob, som genom hela serien varit olyckligt förälskad i henne, finner sin själsfrände och framtida fru i hennes nyfödda dotter Renesmee blev droppen för många.

textning) som ledde till att filmen granskades på nytt.
Medierådet stod fast vid sin bedömning, men Kammarrätten (nu med en ny uppsättning ledamöter) ändrade
åldersgränsen till elva år.
Kritiker menar "Twlight"-filmerna bedöms hårdare än
andra filmer för att de vänder sig främst till flickor. I sin
motivering till beslutet om "Breaking dawn del 1" skriver
Medierådet bland annat: "Framställningen innehåller en
genomgående ångestfylld tematik som skildrar hur en
kvinna bryts ner av sin graviditet samt obehagliga resonemang kring vad hon bär inom sig".

• Men just på grund av att filmerna levererar en så orealistisk bild av kärleken så ger den publiken mycket att fundera på. Vad är egentligen skillnaden mellan förälskelse
och kärlek? Kan man bli beroende av förälskelsens kickar,
och hur påverkar det ens möjligheter att få en bra relation? Och vill du verkligen vara ihop med någon som 1)
vill dricka ditt blod, 2) bevakar dig när du sover, och 3)
måste förändra dig fullständigt för att ni ska kunna vara
tillsammans?

Läs mer

• För den lärare som vågar utmana skräpkulturstämpeln
finns det mycket att hämta i "Twilight", rejält med bränsle
till spännande klassrumsdiskussioner. Om relationer, sex,
könsroller, självbild, moral, utanförskap, känsla kontra
förnuft, om själens existens - listan kan göras nästan hur
lång som helst. Alternativet är att man lämnar eleverna i
fred med sitt "Twilight"-slukande och håller tummarna för
att de inte sväljer Meyers tveksamma ideal med hull och
hår.

Fakta om åldersgränser och “Twilight”
Inte ens censorerna vet vad de ska tycka om “Twilight”.
Ända sedan den första filmen hade biopremiär 2008 har
Statens biografbyrå, numera Statens medieråd, väckt ont
blod bland "Twilight"-fansen. Där har man barnförbjudit
tre av filmerna - bara tredje delen "Eclipse" ansågs lämpliga för barn under 15. Filmbolaget överklagade alla tre
gångerna till kammarrätten - första gången utan resultat,
andra gången med framgång: "New moon" fick elvaårsgräns. Tredje gången blev det ännu mer snårigt. Först slog
kammarrätten fast 15-årsgränsen för "Breaking dawn del
1", sedan gjordes några små ändringar (med ljud, ljus och

Läs gärna vidare i artikeln ”Twilight – modern gotisk
attraktion” där Per Eriksson gör en resa genom vampyrfilmer, gotiska historier och tonårsfilm för att försöka reda
ut vad som är hemligheten bakom framgångarna. Du hittar texten via www.sfi.se/gotisktwilight
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