
JAG SKA ERKÄNNA att jag blev besviken när
rollbesättningen till filmatiseringen av Stieg
Larssons bästsäljare Män som hatar kvinnor
tillkännagavs. En av Sveriges snyggaste skå-
disar i huvudrollen som 24-årige outsidern
Lisbeth Salander och till det 49-åringen
Michael Nykvist i rollen som hungrig
reporter och tillika hennes älskare, Mikael
Blomkvist. Upplägget kändes tveksamt.

Men när nu Män som hatar kvinnor går

upp på bioduken är det bara att konstatera
att Noomi Rapace inte spelar Salander, hon
är Salander. Och kanske är ytterligare en
förklaring till att regissören trots allt går
hem med sin rollbesättning att de allra fles-
ta av bokens många sexscener strukits bort. 

Filmen är feministiskt unik tack vare en
central scen: Att en kvinna utsätts för grova
sexuella övergrepp, utkräver hämnd mot
förövaren – och sedan varken blir galen eller
dör; ärligt talat har jag aldrig tidigare sett
det på bioduken. Lisbeth Salander gottar sig
inte i hämnden, hon ger tillbaka öga för öga
för att själv överleva. Traditionell rättsskip-
ning är inte ett alternativ eftersom det ju är
representanten för det "goda" samhället

som är förövaren. Hennes brutala hämnd är
en förlösande scen, ett riktigt halleluja
moment.

Filmen Män som hatar kvinnor saknar
flera av bokens politiska dimensioner. Men
kanske var det nödvändigt för att åstadkom-
ma ett sammanhållet filmiskt drama. 

Och låt mig sammanfatta: Filmen lyckas
med sin viktigaste uppgift – att åstadkomma
samma fantastiska känsla som boken. Det
kunde ha varit jag. 

Jag är visserligen inte supermegasmart
som Salander. Men jag kan också samla mig,
resa mig. Jag kan vägra vara offer. 

REBECKA BOHLIN

rebecka.bohlin@arbetaren.se

Arbetaren Zenit 8/200914 Kultur

Män som hatar kvinnor
Regi: Niels Arden Oplev
PREMIÄR 27 FEBRUARI

FILM

Ett feministiskt unikum

Noomi Rapace i rollen som Lisbeth Salander visar något som aldrig annars får synas på bioduken.

FÖRTVIVLANS GRÄNS skildrar iranska kurder i
Marivan vid gränsen till det irakiska Kurdis-
tan. Filmen fångar grymhet och orättfärdiga
handlingar – men i vackra och kärleksfulla
bilder med värme, solidaritet och närhet
människorna emellan. 

En skakande film med flera sidor från det
mångetniska och politiskt komplexa landet
Iran. Filmen följer hur några av dem köper
bensin vid bensinmacken i Iran, som de
sedan smugglar genom att bära på ryggen
över gränsen till köpare inne i Irak.

Den unge Shahoo behöver pengar för att
kunna komma in på universitet, betala avgif-
ten för sina studier och genom detta få
respekt hos en familj vars dotter han är kär i.
Tala, en äldre kvinna, smugglar bensin för
att kunna hjälpa sin man som måste ögon-
opereras. Rebwar smugglar för att kunna
hjälpa sin familj. Varje gång som en av de tre
ger sig ut för att smuggla sätter de livet på

spel. Förtvivlans gräns berättar, utan att
peka på den politiska situationen, att det är
det styrande kapitalistiska systemet som bär
skulden till de ofattbara orättvisorna och
ohälsan. 

FILMEN PÅMINNER om hur miljoner iranier
dagligen förnedras, trakasseras och fängslas
av myndigheterna. En välbekant bild även
för tusentals iransk-svenskar, oavsett etni-
citet eller kulturella tillhörighet. (Det gäller
för den delen även Irak och irakier.)

Den multietniska och mångkulturella
miljön, ett odemokratiskt, shiitiskt central-
styre och Irans geopolitiska läge skapar 
förutsättningarna. I ett sådant läge har 
filmandet ändå blomstrat. 

De styrande i landet försöker med juri-
diska, polisiära och andra förtryckarmetoder
kväsa obekväma kulturarbetare av olika slag,
bland annat genom att förbjuda visningar av
film, vilket är katastrof för de som har inves-
terat på olika sätt i filmandet; som produ-
center, regissörer, tekniker och i längden
hela filmindustrin och publiken. Men hop-
pet finns där, liksom kampen för en ljusare
framtid. 

DEN IRANSK-SVENSKA filmaren Nima Sarvesta-
ni har dokumenterat hur grymt livet är för
miljoner människor i ett av världens rikaste
länder med inkomster från bland annat gas
och olja.  

Förtvivlans gräns är även ett starkt bevis
på omtanke, närhet, respekt, stark vilja och
kamp hos de fattiga och förtryckta för ett
värdigt liv och bättre framtid. 

FARAMARZ POOYA

kulturen@arbetaren.se

Skakande om förtvivlan och värme

Bensinsmugglarna riskerar sina liv.

Kort om...

En äkta journalist
BOK. Kanske kan
det vara ett pro-
blem för vissa att
en journalist skri-
ver en bok som
driver en stark tes
och sedan fortsät-
ter att verka som
kritisk journalist 
i alla möjliga frå-
gor. Mats-Eric Nilsson, redaktionschef
och matskribent på Svenska Dagbladet,
har blivit mr E-nummer efter sin rysare
Den hemlige kocken – Det okända fus-
ket med maten på din tallrik, som kom
ut på Ordfront 2007. I slutet av 2008
kom hans uppföljare Äkta vara – gui-
den till oförfalskad mat, på samma för-
lag. Hur sympatiskt är det inte att efter
att ha dragit ned brallorna på hela livs-
medelsbranschen och pekat på sjukdo-
men, komma med ett utskrivet recept
inom ett år! Boken är uppställd på
uppslagsordsvis och snart ser man att E
är den längsta stapeln. Men även sock-
er och vitt mjöl går att hitta mycket,
mycket godare alternativ till. Och inte
är han mindre trovärdig i sina spalter
nu för tiden.

JA

Uppdaterat om börsskojeri
BOK. Att skriva medryckande och
engagerande om ekonomi är banne
mig inte lätt – det vet jag av egen
erfarenhet. Men Björn Elmbrant lyck-
ades med precis det i reportageboken
Dansen kring guldkalven. Så förän-
drades Sverige av börsbubblan (Atlas
2005) som nu återutges i pocket på
samma förlag. Den handlar om IT-bub-
blan som kraschade år 2000 och även
en hel del om den nyliberala ekono-
miska politik som dock överlevde. 

Boken är ett viktigt tidsdokument
om hur börsyra föregick fall och lurade
skjortan av småspararna. Trots allvaret
är det bitvis riktigt roligt att påminnas
om praktfiaskon som boo.com och Icon
Medialab, eller läsa Elmbrants karak-
tärsmord på Erik Åsbrink. Det är för-
stås den ännu större bostadsbubblan-
finanskrisen-lågkonjunkturen som lig-
ger bakom återutgivningen, och Elm-
brant har försett boken med läsvärda
för- och efterord som kompletterar och
aktualiserar.

RW

Hjälte med skärpa
BOK. Privat-
spanaren C W
Sughrey, i James
Crumleys deckare
En sista riktig
kyss (Modernis-
ta), ansluter sig
till raden av lugg-
slitna hjältar i
USA-litteraturen.
Han är en man som står pall för en
rejäl snyting och ett stort glas whisky,
ja inte bara ett, som är hemtam på
enkla barer och sjaskiga motell, helt
illusionslös, men därför inte cynisk.
Han står självklart på de svagas och
utsattas sida. Så hjälper han, mot en
mycket ringa ersättning, en medelål-
ders livsmärkt kvinna som bor i en hus-
vagn och driver en bar, sunkigast tänk-
bara, att leta rätt på sin försvunna dot-
ter. Hur det går ska inte avslöjas, men
det obarmhärtiga amerikanska skugg-
samhället i slutet av 1970-talet skildras
med klinisk skärpa och ursinne. Tag
och läs!

HF

Förtvivlans gräns
Nima Sarvestani
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