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REDAN ÖVERÖST med utmärkelser, bland annat
åtta Oscarsnomineringar och en vinst (bästa
manliga huvudroll) – Milk är en film med
mycket att leva upp till. Och med en sann
historia om en mördad gayrättsaktivist, en
fingertoppslyckad rollsättning och en regis-
sör med en filmografi som innehåller både
kreddiga smalfilmer som På drift mot Idaho
och Elephant och publikfriare som Good Will
Hunting och Psycho borde det inte gå att
misslyckas. Vilket det inte heller gör. Lite
synd är det i och för sig att Gus van Sant valt
att undvika formexperiment och håller sig
till ett konventionellt, på gränsen till tråkigt,
bildspråk. Men historien är å andra sidan så
brännande att den fyller upp av egen kraft.

40-ÅRIGE HARVEY MILK är trött på ett liv där
han måste smyga med de personer han
älskar. När nye pojkvännen Scott dyker upp
får han den skjuts som behövs för att ta kli-

vet, tvärs över USA, till San Francisco och
Castro-kvarteren, som blivit en samlings-
punkt för homosexuella från hela landet.
Men inte ens i detta annekterade område
går det att undvika diskriminering och grovt
våld och en alltmer frustrerad Harvey beslu-

tar sig till slut för att försöka kämpa sig till
rättigheter den långa vägen – det vill säga
genom att bli den första öppet homosexuel-
la personen som väljs till ett politiskt upp-
drag. Någon lätt väg är det inte precis, sna-
rare en lång rad av valförluster och samtidigt
hotar en före detta juicereklam-drottning
landet med ett korståg för en ny lag som ska
göra det möjligt att avskeda personer på
grund av deras sexuella läggning.

SEAN PENNS HARVEY MILK är en något osanno-
lik, men absolut inte nödbedd, hjälte. Väl-
spelad på det där sättet som nästan blir för
mycket, det vill säga att man sitter och tän-
ker ”Gud vilken bra skådespelare han är”,
istället för att fokusera på filmen. 

Men det är oupphörligt intressant, enga-
gerande och hjärtskärande. Det enda tråkiga
är att man inte får se något av de homosex-
uella kvinnornas kamp. För det här handlar
om män, män, män, någon gemensam agen-
da mellan könen verkar inte ha funnits, och
tyvärr inte heller ha varit av särskilt stort
intresse för huvudpersonerna.

MALIN EKERSTEDT

kulturen@arbetaren.se

Proffsig Hollywood-pamflett

Sean Penn som gayrättsaktivisten Harvey
Milk i Gus Van Sants Milk.

Kort om...

En osannolik karriärsman
Ebbe Carlsson var människan som i det
kollektiva minnet fick ordet ”affären”
för evigt klistrat efter sitt namn. Men
att han som bokförläggare startade en
privatspaning efter
Olof Palmes mör-
dare var bara ett
av kapitlen i en
minst sagt osanno-
lik karriär. I doku-
mentären Ebbe –
the movie har
Jane Magnussons
och Karin af Klint-
berg följt Ebbe
Carlssons bana. Genom att hänga vid
rulltrappan i regeringskansliet tog han
sig kompisvägen in i maktens boning
och skaffade sig en position, där han
under en tid hade ett finger med i
snart sagt varje svensk skandal. 

Filmen berättar formmässigt under-
hållande om ett förbluffande levnads-
öde, men också om en tid när någons
sexuella läggning kunde bli föremål
för tv-sända KU-förhör. Det är svårt att
greppa att det i slutet av 1980-talet på
allvar talades om en homosexuell kon-
spiration på regeringskansliet, och
smärtsamt att minnas den enorma räd-
sla hiv-smittade möttes av.

Bakom Ebbe Carlsson rasade allt,
själv gick han vidare mot nya uppdrag.
Men vilka inre krig som egentligen
härjade inne i huvudet på den ostopp-
bare lille mannen med de stora glas-
ögonen kan vi fortfarande bara gissa.

SJ

Spännande samvetsfrågor
En spännande intrig gör ingen bra
deckare, det gör däremot lusten att

berätta en historia. Det var
den norska succéförfattar-
innan Karin Fossums
besked när hon gästade
SVT:s Babel. I sin nionde
kriminalroman om
kommissarie Sejer är

det bara att konstatera att hon
lever som hon lär. 

Kriminalintrigen i Den onda viljan
(Forum) är varken avancerad eller sär-
skilt spännande, det är däremot berät-
tandet och framförallt betraktelserna
och de många frågor hon väcker kring
skuld och samvete, sorg, religion,
ensamhet och mänskliga möten. 

En ovanligt tankeväckande krimina-
lare, helt enkelt.

RB

Dumslugt i könskampen
Serietecknaren Nanna Johansson har
under vintern publicerat sig, uppskat-
tat av många, i Arbetaren. Nivån är
cynisk, absurd, bitter
och alldeles underbart
respektlös. Nu debute-
rar hon med Fulheten
(Kolik förlag), där en
del av dessa ingår. Fin-
liret är inte Nanna
Johanssons vapen, men
en ironi som går långt
utöver det snobbiga. Hon dänger bara
till – närstudera bara ”Sköna vibbar”,
eller ”Krogragga”: ”Det är fest i min
fitta ikväll och du är bjuden”. Man
kommer inte förbi släktskapet med
Nina Hemmingssons dumsluga flickor
och tanter, men Johansson drar sig inte
för att analysera männen och pojkarna
heller. Könskriget lever – och det klart
och skönt under bältet, lika gärna det
egna som motståndarens.

JA

Milk
Regi: Gus Van Sant
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NÄR JAG GICK i gymnasiet kom min mamma
en dag hem med Det liberala kunskapsspelet,
som hon hade vunnit i ett lotteri. Vi höll
till godo, spelade och lärde oss snart att
Folkpartiet alternativt Karl Staaff, var vin-
nande gissningar på det mesta. Men käns-
lan då var densamma som vid de flesta kun-
skapsrelaterade sällskapsspel: Varför finns

det inget spel med frågor som intresserar
mig, som handlar om något som jag faktiskt
kan svara på?

Nu är det spelet här. Det heter Kvinno-
frågor. 

När vi den senaste veckan spelat det här
på Arbetaren Zenits redaktion blev det
jämna matcher – detta är inget elitspel som
gynnar en feministredaktör mer än någon
allmänt vänster/feministiskt intresserad
person.

Jag kan lova att den som läst Arbetaren i
några år har goda chanser att ta hem spelet.
Många frågor handlar om personer och
företeelser som vi bevakat: Liv Strömquist,
Lo Kauppi, Lisa Gålmark, Mian Lodalen,

bell hooks... varvat med historiska personer
som Emma Goldman, Alva Myrdal och
Ellen Key. Händelser värda att minnas,
aktuella böcker/klassiker, politiska initiativ
och kultur. 

NÅGRA DIREKTA FAKTAFEL och missar att datera
frågor till specifika årtal har visserligen smu-
git sig in, men det tar inte ner helhetsin-
trycket: Frågorna är roliga och ”lagom”
lätta/svåra – särskilt om man följer spelets
uppmaning ”mindre prestige och presta-
tionskrav” med två i varje lag. 

Vi vill spela igen och igen!
REBECKA BOHLIN

rebecka.bohlin@arbetaren.se

Kvinnofrågor
Ett sällskapsspel
om kvinnliga förebilder
Ulrik Wemmenhed
Illustrationer av Elisabeth Biström-Risslén

SPEL

Du kan bli en vinnare!
Alva Myrdal, Ellen Key, Liv Strömquist, Mian Lodalen, Le Tigre och prinsessan Leia – alla ryms i ett sällskapsspel om kvinnliga förebilder.
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