
TRYCKFRIHET 

Retuschera 
inte bort 
historien 
Bortplockandet av 
Tintinbockerna fran 
Kulturhusets bokhyllor ar 
annu ett exempel pa hur 
var forstaelse av det 
forflutna undermi
neras av missriktad 
valvilja. Forsok att 
fortranga och forneka 
historien bor motas 
med oppenhet och 
diskussion, skriver 
Nils Funcke. 

- DU FAR HOGST TIO MINUTER PA DIG. Jag ska 
barahamtaen domstolsvard och teckningen. 

Arkivarien som slappte in mig genom gal
lergrinden ned till kallaren dar Svea hovratt 
fOr tillfallet har sitt arkiv ar korrekt och be
stamd. 

I tingsratten domdes seriekannaren 
Simon Lundstrom for innehav av 51 barn
pornografiska bilder, i Svea hovratt krymp
te antalet till39 for att av Hogsta domsto
len reduceras till!. 

Detar denna den 39:e bilden jag ska fa se 
under overvakning av en vakt. Teckningen 
ligger i en gra mapp med rod bard. HD be
domde den som verklighetstrogen. Flick
an pa teckningen saknar visserligen de at
tribut som finns pa de ovriga teckningarna 
som till exempel ogon stora som tallrikar, 
men arden verklighetstrogen? Nej, skul
le jagvilja saga. Det galler i synnerhet 
den alit annat an verklighetstrogna 
avbildningen av den "man" som har 
sex med fiickan. 

Var gransen gar fOr nar en fantasiteck
ning blir verklighetstrogen ar i och 
for sig en intressant diskus
sion. Det ar aven fragan om 
HD verkligen tolkat lag- ~..,.,."". 

stiftarens intentioner 
och lagens bokstav ratt. 

"Jag vill stll. 
dar borta." 
Karl XII av Johan 
Peter Molin i 
Kungstradgll.rden. 
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sionennu. 
Det jag vill vi

sa med exemplet 
ar att det ar moj
ligt for vern som 

heist att utan att 
ange sitt namn fa 

ta del av den 39:e 
bilden. Darmed 
blir det mojligt fOr 
oss att bilda oss 
en uppfattning 
om rimligheten 
i HD:s bedom
ning. 

Viraderar 
helt enkelt in
teidomar

bockerna. Dear 
och ska vara till
gangliga nu och 

for forskare och 
debattorer som 

skriva var sam
tid oms, 10 och 

demangado
men speglar synen 

soar. Den 

pa barnpornografi i Sve
rige ar 2012 och illustrerar 
foljderna av en bestammelse 
som aldrig borde ha infOrts. 

Den 39:e bilden och domen mot Si
mon Lundstrom ar en del av var his-

to ria. De utgor pusselbitar som be
skriver tid en vi lever i och gor att 

den blir begriplig eller i vart 
fallgripbarforkommande 
generationer. Detar ett av 



skalen till varfor det ar sa viktigt att bevara 
och varda vara arkiv. 

sA HAR DET DESSVARRE inte all tid varit. Nar 
jag varen 1998 med stor forvantan och med 
regeringens till stand skulle fa las a Sapos akt 
overTure Nerman blev det en stor besvi
kelse. Jag hade forvantat mig nagra hyllme

ter med arkivboxar som skulle 
spegla so ar av svensk sam
tidshistoria. Sa att jag skulle 

kunna fa en bild av den 
sannolikt systematis
ka overvakning som pe-

riodvis skedde av "poeten 
och gralmakaren", revolutionaren 

och antinazisten Ture Nerman. 
Men istallet fick jag en tunn gra hang

mapp med nagra tidningsklipp och nagra 
beslagslistor. Ture Nermans akt gallrades 
ut pa 1950-talet, vilket ocksa skedde med 
akten om Torgny Segerstedt. En del av var 
historia kordes i papperstuggen eller om 
den mojligtvis gick upp i rok precis som de 
prastbrev som biskopen i Stockholm, Caro
line Krook, brande 1999. 

Det ar frestande att tro att man pa Sa
po gjorde vad man kunde for att sopa igen 
sparen av sitt arbete precis som Stasitjans
temannen strimlade akter innan DDR foil 
samman. Men en anledning till att forstora 
akterna och sudda i historien var en miss
riktad omtanke om de drabbade. Sandler
kommissionen, som efter andra varldskri
get granskade Sakerhetstj anstens overvak
ning, menade att oskyldiga drabbats och 
att "den gallring som nu forestar, bor en
ligt kommissionens mening bliva genom
gripande". 

Hal en i arkiven sager en del om datidens 
historiesyn, precis som luckorna efter Tin
tinbockerna i bokhyllorna pa Kulturhuset 
gor om var tid. Staten vill bara val och skyd
da medborgarna fran sadant som betraktas 
som forkastligt genom att radera ut det. Ma 
vara att luckorna i bokhyllorna pa Kultur
husetvartemporaramen att de overhuvud
taget uppstod speglar denna overbeskyd
dande installning och villfarelsen att vi in
te kan forsta, satta in varderingar i sitt histo
riska sammanhang och dra lardom. 

DETAR FORKLARLIGT att manniskor SOm levt 
under fortryck i artionden i ambitionen att 
gora upp med det forflutna inte bara ger sig 
pa fortryckarna utan ocksa symbolerna for 
den forna makten. 

I slutet av 1990-talet var jag i Albanien 
tillsammans med ett an tal chefredaktorer. 
Vid ett besok pa ett museum hamnade vi 
framfor ett hal i vaggen. N agon hade ur den 
usla cementen knackat ned delar av en sym
bol fi:ir envaldsharskaren Enver Hoxha som 
styrde landet med jarnhand fram till1991. 
Jag minns att jag blev oense med en av del
tagarna om det fornuftiga i att forsoka ut-

plana det historiska arvet istallet for att be
arbetadet. 

Nu sa har efterat kan jag se att halet sa 
lange det inte muras igen fyller en dub bel 
funktion. Det gar att "se" det forflutna i ha
let samtidigt som det paminner oss om det 
forkastliga och i grunden meningslosa i att 
gora upp med sin historia genom att forneka 
och forsoka utplana sparen av den. 

Samma funktion har Stalins stovlar som 
finns kvar pa det fundament som fram till 
1956 bar en atta meter hog staty av dikta
torn. Fundamentet med sina stovlar har 
fiyttats fran Paradtorget i centrum till en 
park. Budapestborna har sakerligen sina 
skal fi:ir fiytten, kanske vagde stadsplane
ringen tyngre an bevarandet av historien, 
men det ar synd att denna dubbeltydiga 
symbol inte finns pa sin ursprungliga plats. 

Aven Sverige har sina statystormare. Tva 
av miljopartiets riksdagsledamoter, Annika 
Lillemets och Valter Mutt, vill fiytta Karl XII 
dar han statt i central a Stockholm och i snart 
150 ar pekat osterut. Aven Gustav II Adolf 
bor enligt de tva forpassas till nagon undan
skymd plats precis som ungrarna gjort med 
Stalins stovlar. Istallet for krigarkungarna 
som fi:irde armod med sig bor platserna pry
das av symboler for fred och frihet, menar 
de tva miljopartisterna. Med risk fi:ir att bli 
sammanknippadmed dem som demonstre
rar vid statyn en gang varje arbor vi sla vakt 
om statyerna och deras placering. 

Tin tin-albumen har sin plats i historien 
och i bokhyllorna pa vara bibliotek, precis 
som det ska vara mojligt att bestalla fram 
AdoltHitlersMeinKampf Detfinnsdessvarre 
exempel dar folkbibliotek som ska varna 
vart kulturarv har valt att agera politiskt 
korrekt och vagrat ta fram bocker som an
setts olampliga och som man menar bor sta 
kvar i giftskapen. 

ATT FORNEKA ELLER fortranga det forflut
na innebar ocksa att mojligheten att ifra
gasatta kringskars. Ratten att resa invand
ningar mot etablerade sanningar ar central 
iJohn Stuart Mills Omfriheten.Attintefael
ler kunna ifragasatta leder till att de forhars
kande uppfattningarna i en fraga utvecklas 
till dogmer som blir till trossatser som kva
ver nya ideer och berovar manniskan nya 
insikter. Inte ens Newtons lagar skulle man 
enligt Mill hysa nagon tilltro till om de inte 
fick ifragasattas. Vi lartrots allt av historien 
aven om det ibland kan tyckas ga langsamt 
och bakslagen kommer tatt. 

Falsk och missriktad omtanksamhet bor 
motas med oppenhet och diskussion. De 
som branner allmanna handlingar eller un
danhaller information ar historietjuvar som 
maste kritiseras och ibland lagforas. Vi ska 
ha tillgang till var historia precis som det ar 
mojligt att granska den 39:e mangabilden 
trots att den bedomts brottslig och omgar
das avviss sekretess. ~ 

Axess nr 8 2012! Samhiille 17 


