Palme

”Palme” berättar om politikern och människan Olof
Palme, Sveriges statsminister åren 1969-1976 samt från
1982 och fram till sin död, skjuten på öppen gata mitt i
Stockholm 28 februari 1986. Hur uppfattar vi honom
idag? Vad kaktariserade politiken på hans tid? Hur har
Sverige förändrats? Vad vill vi med våra politiker?

Rekommenderad från åk 9 & gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
ANDREAS HOFFSTEN

Handling
Filmen börjar med ett klipp från en intervju som en av
1960-talets stora tevestjärnor höll med Olof Palme, David
Frost. Frost frågar: ”Hur vill du bli ihågkommen, vad
skulle du önska att det stod på din dödsruna?” Palme svarar: ”Det tänker jag aldrig på och sår fort en människa
börjar tänker på det – då börjar man bli rädd och då förlorar vi vår vitalitet.” Sen under filmens förtexter hör vi på
ljudbandet från natten den 28 februari 1986 alarmpersonal tala; ”En kille har blivit skjuten på Sveavägen. Palme
är det. Va? Vår statsminister? Jo, Olof Palme.” Sen bilder
från alla rosor på mordplatsen, nyhetsflashar och internationella celebriteter som uttalar sig. Det blev en världsnyhet.
Själva mordet har i decennier överskuggat människan
och politikern Olof Palme. Vem var han? Vi ser en rad
klipp från olika håll, han intervjuas om sitt förhållande till
borgerligheten i fransk teve, han är Gäst hos Hagge (Gei-

gert) och ger prov på hur man ändrar en fråga och istället
berättar något han finner mer intressant, såsom invandrarnas levnadsvillkor. Sen berättas i korta drag om hans
uppväxt i en förmögen familj med starka intressen i banker och olika storföretag. Hans pappa dog när han var
endast 7 år och han skickades till Sigtuna läroverk – dit
överklassen skickade sina barn. Men det var tuffa år ”han
kom på kant med allt och alla” och utsattes med största
sannolikhet för mobbning även om det var något man inte
talade om på den tiden.
Efter studenten for han till USA och gick på Kenyon College i Ohio och mötte helt andra förhållanden och människor som kom att forma hans syn på politik och samhälle. Särskilt när han sen under tre månader liftade runt
och i Södern träffade på fattiga människor och lyssnade
till deras berättelser. ”Sånt lär man sig mer av än av
böcker … att sitta på barerna och höra människors problem, det är lika värdefullt som en teoretisk utbildning.”
Han återvänder till Sverige full av nytt självförtroende
till ett land som har den kanske starkaste ekonomiska
tillväxten i världen. Sverige hade förskonats från andra
världskrigets förödelse och blir i mångas ögon ett
modernt föregångsland. Han dras in i den internationella
studentrörelsen och lär känna kommunismens avigsidor.
Så småningom fångas han upp av Tage Erlander, socialdemokraternas partiledare och något av en landsfader efter
att ha varit statsminister sedan 1946. Erlander blir en
fadersgestalt för Palme och tillsammans utvecklar de en
stark arbetsgemenskap. Erlander menar att Palme är den
största politiska begåvningen Sverige haft under 1900talet. Han träffar sin blivande hustru Lisbet Beck-Friis.
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1963 svär Palme statsrådseden och tar säte i Erlanders
regering. Framtiden ligger nu öppen för politikern Palme
och redan uppstår kritik från visst håll om att han är en
karriärist. Palme – som lärt sig retorik under sina år vid
college i USA – sprider nu de nya socialdemokraternas
budskap från talartribuner landet runt. ”Arbetarrörelsen
har växt in i det svenska samhället … klassamhället har
blivit folkhem.” lyder credot för den demokratiska socialismen. Han har en enorm arbetskapacitet. ”mycket kaffe
och mycket cigaretter”, förklarar hans fru Lisbet Palme.
Paret flyttar till nybyggda Vällingby – det moderna Sverige och en del i det så kallade ”miljonprogrammet”. En
ung familj mitt i det socialdemokratiska framtidsprojektet. Paret jämförs med Kennedys i USA med liknande
social överklassbakgrund. Och som också stod upp för de
svartas rättigheter. Så skjuts Kennedy på öppen gata. Och
världen står förlamad.
Pete Seeger sjunger “Where have all the young man
gone, long time passing …” till bilder av kriget I Vietnam,
Beatles och medborgarrättskämpen Martin Luther King
som sköts till döds 1968. Olof Palme tar ställning och ger
uttryck för sin indignation och skapar därmed en roll åt
sig själv som vinner ungas gillande. Utbildningsminister
Palme blir i praktiken något av Sveriges utrikesminister.
Han demonstrerar tillsammans med Nordvietnams
ambassadör i Sverige och bilderna kablas ut över världen
och väcker starka känslor både för och emot. Vi ser Palme
besöka Kårhuset på Holländargatan i Stockholm under
den beryktade Kårhusockupationen.Debattens vågor går
höga. Det talas om tillhörighet till samhället. ”Vilket samhälle – ditt och Wallenbergs?” frågar en student provokativt. Men Palme blir inte heller denna gång svaret skyldig;
”När det gäller vakthållningen om ett demokratiskt styrelseskick företräder jag det svenska folkets överväldigande
majoritet.”
Valet 1968 kom att kallas ”segervalet”, Socialdemokraterna får över 50% av rösterna. Och på partikongressen

året därpå väljs Olof Palme till partiledare. Och vi hör den
utrikespolitiske rådgivaren Pierre Schori vittna om att
”jag fick en rysning i hela kroppen, det var möjligt att en
ung företrädare för en modern politik kunde väljas till
partiledare.”, med tillägget; ”måtte det inte hända honom
någonting. Jag tänkte förstås på Kennedy och Martin Luther King som när det stod ut i kampen … sköts dom.” Aldrig tidigare hade Sverige haft en så ung statsminister.
Journalisten Annette Kullenberg ger sin syn: ”Han attraherade kvinnor, det är väl bra? Det finns för få såna i
dagens politik.” Det går nu bra för Sverige. Industrin går
för högvarv, vi har den lägsta arbetslösheten i västvärlden. Anders Ferm säger ”Socialdemokratiska partiet var
starkare än någonsin. Vi hade drabbats av hybris. Allt
genast.” Ingvar Carlsson (som efterträdde Olof Palme)
vittnar. ”Det var en enorm framgångssaga med flera viktiga reformer – men vi borde ha förstått att det inte kunde
fortsätta så i evighet.” Därför blev Gruvarbetarstrejken i
Kiruna december 1969 något av en chock för Olof Palme,
säger den dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt. Nu
var han statsminister och kunde inte längre lika självklart
ge sig hän och ”ta debatten”.
Men julen 1972, då USA terrorbombar Hanoi i Nordvietnam, håller Olof Palme ett av sina mer berömda tal i en
intervju med journalisten Christina Jutterström och som
slutar med orden; ”… därför är bombningarna ett illdåd.
Och av de har vi många exempel i den moderna historien.
Och de är i allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour, Babi Jar, Katyn, Lidice, Sharpville, Treblinka. Där har våldet triumferat men eftervärldens dom
har fallit hård över dem som bär ansvaret. Nu fogas ett
nytt namn till raden, Hanoi, julen 1972.” Talet spreds
snabbt över världen och ledde bland annat till två års
frusna diplomatiska relationer mellan Sverige och Nixonadministrationen i USA. I Sverige var det många som
tyckte Palme hade gått för långt. Vår nuvarande utrikes-
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minister Carl Bildt säger i en intervju: Olof Palme höjer
tonen i utrikespolitiken om avlägsna saker … det skapade
en spänningen i svensk debatt och utrikespolitik. Jörn
Donner, finländsk riksdagsman, författare, filmare och
kulturdebattör med ett gott öga till Sverige konstaterar
torrt att Olof Palme nog är ”lite för intelligent för Sverige.”.
Valrörelsen 1973 blir dramatisk. Norrmalmstorgsdramat där fyra banktjänstemän tas som gisslan av rånarna.
Militärkuppen mot den demokratiskt valde Allende i Chile
och vår egen kung Gustav VI Adolf avlider. Socialdemokraterna klarar med nöd att vinna valet men gör sitt
sämsta resultat sen 1932. Det ansågs att Palme hade en
hätsk debattstil som gjorde att han ”förlorade” debatter
med den lite sävlige centerledaren och statsministerkandidaten Torbjörn Fälldin – trots att han rent retoriskt närmast krossade honom. Folk tyckte synd om Fälldin som
därmed vann sympati. Palmes frustration var påtaglig,
han såg ett demokratiskt problem i frågan.
Och problemen för Palme och socialdemokraterna fortsatte. IB affären där journalisterna Peter Bratt och Jan
Guillou i en artikel i maj 1973 i tidningen Folket i
Bild/Kulturfront avslöjade en hemlig socialdemokratiskt
styrd underrättelsetjänst skakade om och svärtade ner
partiet och särskilt Olof Palme som tappade i anseende
bland kulturfolk. Förre finansministern Kjell Olof Feldt
vittnar i filmen om det enligt honom pinsamma i att Palme förnekade IB:s existens som en organisation för åsiktsregistering. Tvärtom dömdes senare både Guillou och
Bratt till fängelse i ett år för spioneri. En maktens arrogans blev det allmänna slutomdömet. IB-affären skadar
Palmes image som den unge radikalen som bryter med
det gamla.
1970-talet är en omvälvande tid rent politiskt. Dels har
vi stora framgångar – miljonprogrammet med en miljon
nya bostäder på tio år står klart. Löntagarna har under en
tvåårs period fått en löneökning på upp emot 30%. Socialdemokraterna inför delad vårdnad vid skilsmässa. På
ljudbandet hör vi Peps Persson sjunga sin hitlåt ”Hög
standard” med svart ironi. Samtidigt ute i världen är 70talet i Europa militärjuntornas tid. Palme ger uttryck för
situationen när han säger ”Det fantastisk är ju att detta
fortsätter att dessa satans mördare ska få hålla på” (i Grekland, Portugal och Spanien).”. På hemmaplan avlöser
den ena skandalen den andra vilket förmörkar politiken.
Ledaren för Transportarbetarförbundet, Hans Eriksson
fastnar på foto där han sitter i solglasögon och fet cigarr
nere i diktaturens Spanien där Transport har konferens på
medlemmarnas bekostnad. Det blir själva sinnebilden för
en fackpamp. Ingmar Bergman anhålls mitt under en
repetition på Dramaten i Stockholm, anklagad för skattefusk. Chockad och deprimerad lämnar Bergman Sverige
och flyttar till Tyskland. Astrid Lindgren skriver sin berömda artikel i Expressen om Pomperipossa där poängen
är att hon – hur hon än vred och vände på allt – måste
betala 102% i marginalskatt. Bilden av föregångslandet
Sverige börjar krackelera. Sverige framstår alltmer som
en skattemardröm.
Med kärnkraftsfrågan förlorar partiet stödet från de
tongivande inom kultursektorn i Sverige. Och i valet 1976
förlorar socialdemokratin regeringsmakten – för första

gången på 44 år. Ett fruktansvärt nederlag för Palme.
Som ytterligare påspädning kommer 1977 den så kallade
Geijeraffären – där justitieministern Lennart Geijer med
flera inom den socialdemokratiska inre kretsen anklagas
för att ha haft samröre med prostituerade. Palme går till
motoffensiv och säger att folk springer med sladder och
värst är det vid middagsbjudningarna i de fina salongerna
”där skvallret finner sin mest otäcka form”. Men inget
klarläggs. Det blir till en viskningslek där män med makt
skyddar varandra.
Men den borgerliga regeringen misslyckas och faller
sönder i inre slitningar och 1982 vinner sossarna valet
och återtar regeringsmakten. ”Hans största seger” och
Palmes lättnad är enorm. Vinsten kom trots det politiska
bråket runt Löntagarfonderna – ett slags kollektiv kapitalbildning men som Palme i grunden misstrodde men som
LO drev hårt. De blir en kvarnsten och hotar splittra partiet och berömt är Kjell Olof Feldts ”dikt” som fångades
upp av journalisten Paolo Rodriguez; ”Löntagarfonder är
ett jävla skit, men nu har vi baxat dem ända hit.”
Alla har en åsikt om Olof Palme och mängden karikatyrteckningar, många mycket illasinnade som Anders Sten
i Sydsvenska Dagbladet, Eva Lindahl i Expressen och med
våra mått mätt idag, synnerligen grova, exempelvis med
Palme som piltavla. Rykten sprids om att han är sinnessjuk – han har setts på Beckomberga, där han också var,
men för att besöka sin dementa och döende mamma. På
ett Moderatmöte kastas en docka föreställande Palme
vårdslöst omkring och sparkas på. Palmes son Mattias
Palme vittnar: ”Det slet på honom.” Samtidigt tilltar
rasismen i Sverige – och Palme går till angrepp, han hade
sett den på nära håll i USA och nu var Sverige en av de få
som tidigt stödde ANC och deras kamp mot apartheid i
Sydafrika. Ärkebiskop Desmond Tutu vittnar om vikten av
det stöd som ANC i Sydafrika fick från Sverige och säger
att Palme ”was genuinly colourblind, a human being was
a human being, was a human being.”
Så är filmen framme vid den 28 februari 1986 och hörnet Sveavägen Tunnelgatan i Stockholm. Ett mord som
ger eko i världen och som förändrar Sverige. Kanske en
raserad självbild samt en insikt om att det fanns en tid
som ligger bakom oss. Slutbilden visar hur dåvarande
utbildningsministern Anna Lindh – som mördades även
hon 2003 – lägger ner en ros på kistan och säger att ”en
människa kan mördas, men aldrig idéer. Kampen för freden i ett öppet demokratiskt samhälle går vidare mot
rasism och för solidaritet med människor.”

Politikern Olof Palme och Sverige
Vad är det som tycks locka med politikern Palme? Vad är
det som gör att det nu 26 år efter mordet publiceras flera
biografier och debattböcker om politikern och människan
Olof Palme sedd utifrån den tid han verkade i? Flera av
verken fungerar som ett slags modern svensk historia –
sett genom ett temperament om man så vill. Kanske är det
så att åren som gått har behövts för att komma ur den
mentala förlamning som länge rådde efter mordet. Detta
var förstås något alldeles speciellt – det senaste statsöverhuvud som mördats i Sverige innan Olof Palme var Gustav III på en maskeradbal på Operan i Stockholm våren
1792.
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Men det handlar förstås också i hög grad om synen på
vad en politiker är eller böra vara. Hur han eller hon kommunicerar med sin omgivning, sina väljare. Det går att
argumentera hyggligt objektivt att Palme gärna pratade
om och höll fram mjuka värden i talarstolen och i mötet
med media. Det handlade inte så mycket om siffror och
ekonomi, mer om ideologi. I dag är det många som menar
att vi har för många slipade, medietränade politiker som
alltför sällan pratar värderingar utan mer hårdfakta – något som kanske har effekten att vanligt folk inte i lika hög
grad engageras och berörs. Nyfikenheten på Palme som
ökat de senaste åren kanske bottnar i att han just var en
politikersort som inte är så vanlig idag. Oomtvistat är att
han var en passionerad politiker som brann för sina idéer.
• Kände eleverna till Palme innan de såg filmen? Vilken
var i så fall deras uppfattning om honom?
• Utrikesminister Carl Bildt säger att han vid flera tillfällen debatterade mot Olof Palme och säger att han kunde
”ta heder och ära av folk. Ibland, inte alltid, men ibland.”
Fd finansministern Kjell-Olof Feldt säger att Palme hade
svårt med impulskontrollen och kunde skälla ut folk. Och
den fd Moderatledaren Ulf Adelsohn berättar att flera
journalister efter mordet på Palme frågade honom ”Blir
det en annan ton i svensk politik nu?” Olof Palme stack ut,
han hade ett stort engagemang för olika frågor och det
kunde göra honom arg. Frågan är; varför är det så farligt?
Är det viktigt att samtalstonen är mild och vänlig hela
tiden? Jämför gärna med samtalsklimatet i exempelvis
den engelska riksdagen där retoriken firar triumfer och
debattens vågor går höga. Det är alltså i mycket en fråga
om olika kulturklimat och tradition. Se bara på den våg av
uppmuntran som när detta skrivs (oktober 2012) möter
den australiska premiärministern Julia Gillard sedan hon i
parlamentet läst lusen av oppositionsledaren i ett retoriskt
uppvisningsnummer. Är Sverige helt enkelt för lagom?
• Hur skulle ni beskriva dagens politiker och politiska
samtalsklimat? Dagens ungdomar dras mer till intresseor-

ganisationer som Greenpeace, Naturskyddsföreningen,
Amnesty och liknande. Dessa är ju också i någon mening
politiska organisationer, vad skulle behövas för att öka
intresset för de politiska ungdomsförbunden – där ju
också möjligheten att arbeta för en förändring finns?
• Politik handlar i grunden om att vidmakthålla en vital
demokrati. Om inte tillräckligt många i samhället engagerar sig politiskt, hur går det då för demokratin? Bryr vi
oss, eller är det något vi överlåter åt en mindre elit? Hur
ser det personliga ansvaret i så fall ut? Och om vi inte bryr
oss – har vi då någon rätt att kritisera dem som engagerar
sig, det vi ibland kallar politikerförakt?
• Olof Palme är känd för många ”one-liners”, bland annat
uttrycket ”Politik är att vilja”. Hur tolkar ni det?
• ”Palme var nog lite för intelligent för Sverige”, säger den
finlandssvenske riksdagsmannen, författaren och debattören (en gång även direktör för Svenska Filminstitutet)
Jörn Donner. Onekligen hade Olof Palme något av en
stjärnstatus i svenskt samhällsliv, vi må sen gilla hans politik eller inte. Samtidigt väckte hans arrogans och hårda,
stundtals oförsonliga debatt-ton både beundran och kritik.
Av de filmbilder ni sett – hur uppfattar ni Olof Palme som
politiker och debattör?
• Scenen i filmen där Olof Palme ber fotografen stänga av
kameran då han ska ta fram nyckeln till radhuset skildrar
onekligen en annan tid. Jämför bara med exempelvis hur
senast den amerikanske presidentkandidaten Mitt Romney smygfilmades under en privat middag för pengainsamling och lägger ut texten om hur 47% av USA:s medborgare är bekväma bidragstagare och givna Obama-fans.
Diskutera kring vad vi vunnit på att våra politiker är ständigt bevakade jämfört med en tid med en helt annan kod
för respekt.
• Det finns många citat förknippade med Olof Palme;
“dessa satans mördare”, “diktaturens kreatur” och inte
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minst hans rasande utfall mot de amerikanska julbombningarna över Hanoi 1972. Citat som lever kvar efter hans
död. Men hur mäter man en politikers gärning? Undersök
några områden som var stridsfrågor under 1970- och 80talen.
• Palme riktade inte sällan kritik mot stormakterna dessa
år när det Kalla kriget rådde. Vilka uttryck och vilken
effekt hade kritiken? Kampen mot Sydafrikas apartheidpolitik via FN, hur togs den emot av sin samtid?
• Palme lyckades inte med allt, vissa politikområden
mötte hård kritik. Socialdemokraternas dubbelspel visavi
USA som rymde såväl militärt samarbete som frän kritik?
Den så kallade IB-affären där Palme direkt ljög inför det
svenska folket, vad hände där? Striden om löntagarfonderna – ett från början LO drivet förslag om ökad löntagarmakt visavi arbetsgivarparten som i sin förlängning
hotade svensk industris konkurrenskraft och som åstadkom en spricka mellan socialdemokratin och näringslivet
som i sin tur gick allt längre mot ett nyliberalt håll. De så
kallade rekordåren avlöstes av oljekris, valutakris och lågkonjunktur och Sverige tappade mark i relation till omvärlden. Vi hade gått oskadda ur det andra världskriget –
nu kom kanske verkligheten ikapp oss?
• Peps sjunger sin sylvasst samhällskritiska låt ”Hög standard”: ”Vad fan är hög standard, vad ska du med bil och
villa – när du mår så jävla illa.” Kulturbranschen var förbannad och vände delvis Palme ryggen. Jämför med
intervjun där Jörn Donner menar att vi idag tar vår levnadsstandard för given där Donner antyder att vi kanske
mer borde tacka Palme och socialdemokratin? Diskutera.
• Det talas i filmen om att Palme hade en förmåga att
styra samtal och debatt dit han ville. Ta exemplet från filmens början där han sitter i en prat-show med Hagge Geigert – något av sin tids Skavlan – och får frågan om sin
familj och uppväxt och ja, vad gör han, hur vänder han
frågeställningen till något för honom intressantare? Han

talar om invandring.
En central problemställning i filmen är synen på Palme som
klassförrädare vilket var en långtifrån ovanlig hållning.
Stora delar av det borgerliga Sverige kunde aldrig riktigt
acceptera, alternativt förlåta det faktum att han kom från
högrestånds miljö och därför ”borde” vara borgerlig i sin
livsåskådning. Samtidigt var stora delar av den fackliga
rörelsen misstänksam mot Palme. Var han verkligen sosse i
själ och hjärta? Han hade ju aldrig kroppsarbetat. En syn
som kom till tydliga uttryck under gruvarbetarstrejken vid
Norrbottens malmfält 1969. Palme själv kontrade med att
det inte var något konstigt i detta och att Hjalmar Branting,
statsminister i olika perioder 1921-25, kom från en liknande borgerlig miljö.
• Vad är det som ligger bakom detta resonemang, att man
röstar med eller tycker det som är gängse i sin uppväxtmiljö? Måste det vara så? Vad är det som styr vilken ideologi och politiska övertygelse man tror på – uppväxtmiljö
eller eget tänkande?
• Studera hur röstsiffrorna i Sverige ser ut i olika sociala
miljöer och valkretsar? Förort mot innerstad, norra mot
södra Sverige, bruksorter mot villaområden, hur röstar vi
och vad styr? Och varför är det så?
• Många menar att den politiska debatten i alltför hög grad
präglas av siffror som politiker bollar med, lite grand över
medborgarnas huvuden, att ideologier och visioner om hur
vi vill att samhället ska formas får för lite plats. Håller ni
med? Vad tycker ni att politiken och debatten borde handla
om? Vad är egentligen en ideologi?
• På vad sätt har Sverige förändrats sedan Palmes tid?

En dokumentärfilm
Filmen börjar och slutar med mordet i februari 1986 på
Sveavägen i Stockholm. Benny Anderssons folktonsinspirerade molltonsmusik, en sorgemarsch, skapar en ödesmättad
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en avrundning. Filmens regissörer Kristina Lindström och
Maud Nycander har haft en oerhörd mängd material till
sitt förfogande att välja ur och använda det som passar för
den berättelse de velat presentera.
• Bakom varje bild finns ett val heter det ju – och det med
all rätt. Ändå uppfattar många att dokumentärfilmen på
något sätt är mer ”sann” än en vanlig spelfilm. Varför tror
ni?
• Ett annat smått klassiskt filmcitat kommer från den
franske regissören Jean-Luc Godard och lyder: Film är 24
sanningar i sekunden. Det anspelar förstås på att 35mm
film – som var det vanliga formatet innan den digitala
kameran och projiceringen kom – kördes med 24 bilder i
sekunden. Det var den hastighet som var tillräckligt snabb
– och ekonomisk – för att ögats så kallade tröghet gjorde
att vi uppfattade filmen som just mjukt rörlig. Diskutera i
grupper eller helklass kring filmens förförarkonst och
starka inverkan på människor. Det är ju inte för inte som
diktaturer alltifrån Stalin och Hitler (propagandaminister
Joseph Goebbels älskade filmen!) lägger särskild vikt vid
att via film styra folkets bild av sig själva och världen
omkring. Vilken roll har bildvinkeln, bildutsnittet, musiken, klipptekniken för hur vi uppfattar budskapet?

Länkar
På YouTube ligger exempelvis hela klippet på Palmes
inlägg i valdebatten 1982. Sök på Olof Palme Därför är
jag demokratisk socialist. Ett ideologiskt tal

Produktionsuppgifter

och förtätad stämning. Däremellan löper en kronologiskt
berättad historia om människan och politikern Olof Palme.
Det privata utgörs av intervjuer med familj, släkt och nära
vänner. Vi får även ta del av familjens privata – sannolikt
8mm filmer mestadels från semestrar på Fårö men även
från radhuset i det då nybyggda Vällingby. Bilderna av samhällsdebattören Palme utgörs i främsta rummet av filmbilder från Sveriges Television.
Som det sägs vid flera tillfällen i filmen så var Palme ofta
i media, han sökte och trivdes helt uppenbart med media,
inte kanske i främsta rummet för dess egen skull utan mer
att själva den mediala situationen triggade honom samt att
det var ett kommunikationsmedel. Likheten med vår tids
Carl Bildt är förstås lätt att dra.

Sverige 2012
Producent: Fredrik Heinig & Mattias Nohrborg
En film av: Kristina Lindström & Maud Nycander
Klippning: Andreas Jonsson, Niels Pagh Andersen & Hanna Lejonqvist
Musik: Benny Andersson
Medverkande
Olof Palme, hans fru Lisbeth och barnen Joakim, Mårten och Mattias.
Politikerna: Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt, Anders Ferm, Lennart Geijer, Thage G Peterson, Pierre Schori, Mona Sahlin, Henry Kissinger, Jörn
Donner, Carl Bildt & Ulf Adelsohn mfl.
Vännerna, journalisterna: Shirley MacLaine, Annette Kullenberg, Carl
Johan de Geer, Harry Schein, Olof Ruin, Christina Jutterström, Ingmar
Bergman, Jan Guillou, David Frost & Hagge Geigert mfl.
Tekniska uppgifter
Längd: 103 minuter
Format: DCP & dvd
Censur: från 7 år
Svensk premiär: 14 september 2012

• Regeringskollegor nämner begreppet att han gillade att
”ta debatten”. Palme önskade debatt, och tyckte sannolikt
att den främjade det demokratiska samtalet. Jämför med
vår tids frustrerade hållning från de etablerade partierna
visavi Sverigedemokraterna som vissa inte vill ta i med
tång. Ska man nonchalera vissa partier eller ta debatten?
Var går gränsen? Diskutera.

Distribution
Scanbox Entertainment, Förmansvägen 2, 4tr, 117 43 Stockholm
www.scanbox.com Filmbokning: Clas Gunnarsson, 0701-85 76 10,

Till sin struktur är det inte mycket som skiljer dokumentären ”Palme” mot en vanlig spelfilm. Där finns ett anslag, en
mittdel med olika dramatiska höjdpunkter samt ett avslut,

film.

clasg@bredband.net

Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i distribution efter den
har slutat visas på ordinarie biografrepertoar. Via länken
www.sfi.se/filmdistribution kan ni lära mer om hur ni hittar och bokar
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