
.._,. Filmskaparna bakom 
Call girl, om Geijeraffa
ren, kan ha gjort sig skyl
diga till fortal. 
.._,. Nils Funcke menar 
att fallet inte bar drivas 
av JK utan av familjen 
Pal me sjalv. 

Tank er att polisen pa uppdrag av 
Justitiekansler Anna Skarhed gor 
razzior pa biografer, hos filmdistributo
rer och filmbolag. De beslagtar alia 
kopior av filmen Call girl som ar tankta 
att visas for allmanheten. Visserligen 
hittar de inga eldfangda filmrullar av 
celluloid men en och annan harddisk 
lar hamna i beslagsprotokollet. I 
avvaktan pa rattegang far filmen 
inte visas. I varje fall inte med 
avsnitten dar filmens statsmi
nister har sex med minderar
iga. 

Jag kan tanka mig JK:s 
vanda att satta i gang denna 
apparat som skulle bli en 
foljd av om hon vacker 
allmant atal for fortal av 
Olof Palme, som familjen 
Palme via sin advokat har 
beg art. 

Call girl ii.r pa manga satt, 
till och med pa de fiesta satt, en 
utmarkt film. Det ii.r samhii.lls
kritik som biter: Filmskaparna 
har skarvat och spetsat till, 
lagt till och dragit ifran. Det ar 
deras ratt och satt att blott
lagga dubbelmoral och forsoka fa 
en diskussion i sak. Vilket de miss
lyckades grovt med. 

Det ar ofrankomligt att samhii.lls
kritik och satir skordar ett och 
annat offer: Utan koppling till 
verkliga hii.ndelser och personer 
forvandlas aven de basta in ten-

tionerna att skapa samhii.llskri- 1 

tik till buskis. 
I 

I Call girl passerar la tt I 
kamouflerade maktha
vare och personligheter I 
revy. Justitieminister 1 

Lennart Geijer, flxaren 1 

Ebbe Carlsson, bordell-
1 

mamman Doris Hopp I 
och radioprofllen Sigvard 
Hammar som sitter och 

pillar pa sig sjhlv medan 
underariga dansar nakna. 

Och sa da Olof Palme som 
uppenbart ii.r forebild for 
statsministern i fJ.]men. Det 
ar forsvarligt att havda att en 
statsminister utnyttjar min
derariga. 

Men kan inte skaparna av Call 
,-..,.~~~· girl visa att uppgifterna 

ar sanna eller visa att de 
hade anledning att tro 

pa uppgifterna gor de sig skyldiga till 
fortal. De krystade kommentarer de 
lamnat hittills tyder pa att de inte har 
nagot pa fotterna. De verkar rokta. 
Fortalstvister mellan enskilda ska 

samhii.llet inte blanda sig i om det inte 
handlar om unga eller att det av sar-

manga ar ett starkt argument fOr en 
oppen de batt och serios forskning, 
men inte for att samhallet ska driva en 
process at enskilda for att aterupp
ratta deras personliga heder och 
eftermale. 

skilda skii.l ii.r pakallat fran allman Under sin tid som JK valde GOran Lam-
synvinkel att vacka allmii.nt atal. JK har hertz att ta sig an Mikael Pcrsbrandts 
varit och ska vara restriktiv med att 1 sak. Det kan vare sig ha betraktas som ett 
vacka allmii.nt atal for fortal. I sarskilt ommande fall eller ha inkluderat 

mi.got samhii.lleligt intresse. 
Enligt familjen Palmes begii.ran finns det Anna Skarhed bor inte fora traditio-
ett samhii.lleligt intresse att en avliden , nen vidare och forvandla JK till migot 
statsminister inte utmalas som brottslig slags kandisadvokat. 
och att vir samtidshistoria inte forfal- Det ar rimligt att familjen forsoker 
skas. De framhiller ocksa att de som stoppa rumen fran vidare visning. Men 
efterlevande har ett sii.rskilt ansprak pa familjen Palme har intellektuell kapaci-
skydd mot bakgrund av den omfattande tet och ekonomisk f6rmaga att sjii.lva 
ryktesspridningen kring Olof Palme. driva vacka enskilt atal. De har ocksa 

Det som talar for ett allmant atal ar att starka argument eftersom det ar uppen
pastaendena galler en fOre detta statsmi- bart att Call girl utgor fortal av Olof 
nister. Men den pastactda brottsligheten Pal me och att uppgifterna ar felaktiga. 
gii.ller sc:i.dant han skulle ha gjort som Nils Funeke 

privatperson och inte nagot kulturen@expressen.se 
Uis Karin Olsson och PM som skett under myndighetsut- Nils Fun eke ar journalist och expert pa yttrande-

Nilsson om Call girl pa i.ivning. och tryckfrihetsgrundlagen. For narvarande Ieder 
..,. expressen se/ I\ II 1'1 1C han en utrectning om en gemensam mectieetisk 

::;;..;~~--..;;:;;;;;;;::...' -· · · Att ryktena om Olof Palme varit namnd pa uppdrag av Utgivarna. 


