Mailkorrespondance mellem Stieg Larsson og hans
svenske redaktør Eva Gedin
Onsdag den 28. april 2004 kl. 18.10 skrev stieg.larsson@expo.se:

Hej Svante & Eva,
Jeg har modtaget kontrakten i dag og skal nok læse den omhyggeligt,
men det virker, som om I er et par fine folk og Norstedts et så seriøst
forlag, at jeg ikke behøver at bekymre mig om formaliteter.
Jeg gentager, at jeg er optaget næsten døgnet rundt frem til omkring
den 15. maj, hvor bog og tidsskrift går i trykken, så hvor meget jeg
end hellere ville hellige mig kriminalromanerne, så har jeg så travlt
lige nu, at jeg knap nok ved, hvilken by jeg befinder mig i. Efter den
15. maj bliver der væsentlig mindre tryk på.
Nogle punkter:
–  Spørgsmål: Hvor mange sider bog udgør en million tegn? Har I et
standardformat eller en øvre grænse for, hvor tykke bøgerne må være?
Bog et er på 360 siders manus, bog to på 400 sider og bog tre ender
nok på cirka 410-415.
–  Spørgsmål: Af bog tre mangler jeg endnu godt 40 sider. Jeg regner
med at være færdig cirka 1. juni. Det er altså den version, hvor hele
plottet falder på plads, men hvor jeg endnu ikke har slebet dialogerne til og pudset detaljer af. Det kommer til at tage lidt længere
tid. (Vi har jo under alle omstændigheder god tid, inden den skal i
trykken). Mit spørgsmål er dog, om du, Eva, vil begynde med den røde
kuglepen allerede nu, og jeg så skriver den om, efter at jeg har fået
dine kommentarer, eller om jeg skal færdiggøre arbejdet helt, inden
du kaster dig over teksten. Hvis du vælger det sidstnævnte, regner
jeg med, at jeg tjekker alle detaljer og den slags i løbet af sommeren, og så kan du dissekere den hen imod juli-august.
–  Eva, endnu en ting. Hvordan gør vi dette rent praktisk? Du vil formentlig skære i teksten. Vil du foretage redigeringen i elektronisk
form eller arbejde med papir. Skal jeg sende elektroniske kopier til
dig?
–  Med hensyn til markedsføringen af MDHK har jeg en idé, som jeg
nu har leget med i et års tid. Jeg vil oprette en hjemmeside (for
tidsskriftet Millennium). Mit spørgsmål er, om jeg skal tage det op
med jeres markedsføringsafdeling, eller om jeg skal flikke det sammen
på egen hånd? Altså om Norstedts vil have indflydelse på denne hjemmeside.
–  Desuden skal to personer, der optræder i bogen, kontaktes. Det
gælder selvfølgelig først og fremmest Paolo Roberto, der jo spiller
en vis rolle i bog to. Jeg har aldrig mødt Paolo, men han arbejder på
Strix Television for øjeblikket, og både Robban og Mikael Ekman på

Expo har allerede drillet ham med, at han må have hjælp af en pige
for at klare sig i slagsmål. Han ved altså, hvad der er på færde og
er nok ikke særlig svær at overtale. Min tanke, da jeg skrev ham ind
i handlingen, var, at bog et allerede skulle være udkommet, før jeg
talte med ham; men så skrev jeg desværre så hurtigt, at I allerede
har fået manus, før jeg har nået at tale med ham.
I bog tre optræder Kurdo Baksi. Kurdo er min lillebror og vil bare
synes, at det er sjovt at være med. Men det er altså den slags detaljer, jeg må have klaret.
Okay. Ha’ det godt.
Stieg.

Torsdag den 29. april 2004 kl. 15.06 skrev eva.gedin@norstedts.se:
Hej Stieg,
Dejligt at høre fra dig. Skønt at det virker, som om du kan lide os.
Vi synes også, du virker alle tiders!
Jeg vil tro, at dine bøger (de to første har jeg jo regnet på) bliver
på 450-500 sider. Det afhænger lidt af, hvilket satsbillede man benytter sig af, og hvilken typografi man vælger. Jeg synes, det skal
være et eller andet smart og moderne. Men ikke overdrevet store. Bare
store. Og flotte. Og vi laver dem i vores store romanformat. Alt det
der skal jeg vise dig senere.
Jeg læser gerne bog. 3 i en råversion. Det er jo en fantastisk situation det her, at have mulighed for at få overblik over en hel serie
på én gang. Så bliver diskussionen bedre med hensyn til hvert bind,
og man kan bestemme sig for at korrigere ting gennemgående, så der
ikke bliver så meget dobbeltarbejde.
Den røde kuglepen tager jeg ikke i brug endnu. Jeg havde tænkt, at
vi skulle mødes og tale de større rettelser igennem, der måske bør
foretages i bog 1. Du skal også møde din kommende tekstredaktør,
Elin, der er en af vores bedste, og som heldigvis kan begynde at arbejde med teksten meget snart.
Jeg synes følgende: Disse bøger er usædvanlig godt gennemarbejdet.
De fleste justeringer, der skal foretages, er på ”Line editing”niveau. Det gør Elin, i samråd med mig. Du skal altså have en mere
overordnet tekstdiskussion med mig og senere en mere omhyggelig tekstgennemgang med Elin. Alt det kan jeg forklare dig mere detaljeret,
når vi ses. (Så skal du også hilse på Elin.) Som regel arbejder vi
først kun med papir, mens vi senere redigerer i selve det elektroniske dokument (men kun hvis forfatteren er parat til at give det fra
sig, nogle vil selv foretage alle ændringer store som små selv helt
til sidste version). Men du behøver ikke at sende nogen elektroniske
filer til mig endnu.
Jeg kan virkelig godt lide din idé med en hjemmeside. Det må vi tale
mere indgående om med vores informationschef og vores webredaktør.

Jeg har desuden en idé om, at bøgerne i serien kunne få en fællesbetegnelse med ordet Millennium. Men det kommer vi til, når vi skal
tale titler og omslag.
Paolo Roberto havde jeg tænkt mig at spørge om. Skal han være med,
hvilket jeg nok synes, at han skal, selv om det kan blive lidt mærkeligt ved en oversættelse af bogen − men det kan sikkert løses, må
man jo lade Paolo R læse, så han præcis ser, hvilken sammenhæng han
optræder i, og kan godkende det. Er der flere, som er navngivne bortset fra i den kommende bog med Baksi? Jeg troede, at Paolo var den
eneste.
Håber det her har kastet lys over nogle ting. Ser meget frem til at
sætte mig ned og begynde at ARBEJDE med dette dødspændende projekt.
Gør nu først det færdigt, du skal. Vi er jo ude i god tid, og det er
en stor fordel, når man skal lave en større lancering.
Alt godt,
Eva G

Fredag den 30. april 2004 kl. 21.44 skrev stieg.larsson@expo.se:

Hej Eva.
Opdagede lige at det var valborgsaften. Hvilket jeg helt havde
glemt.
De unge mennesker knurrer og vil hjem eller ud at drikke øl, og jeg
har lovet at lade dem slippe klokken ni i aften. Stakkels Daniel
Poohl, der er redaktionssekretær, har nu sovet på arbejdet i to uger.
Og nu begynder de også at tale om fagforeninger. Hmm.
Du får bog tre, så snart jeg har bundet knude på posen.
Og jeg glæder mig til at møde Elin. Jeg har ingen særlig tiltro til
min egen evne til at verbalisere tekster; de plejer at blive meget
bedre, efter at en redaktør har haft dem under behandling, og jeg er
vant til både at redigere og blive redigeret. Jeg er med andre ord
ikke ømskindet; vi vil formentlig af og til blive uenige om det indholdsmæssige, og jeg har selvfølgelig som alle andre en eller anden
kæphest, som jeg ikke gerne slipper. Jeg synes selv, at de første
kapitler i bog et er langtrukne, og det tager lidt tid, inden plottet
kommer i gang. Hensigten var vel egentlig at opbygge et ordentligt
persongalleri og miljø, inden historien blev skudt i gang. Og alt
sådan noget.
Dejligt, at du synes, at bøgerne er godt gennemarbejdet. Det glæder
en gammel tekstproducent.
Du er måske interesseret i nogle ord om min tanke omkring bøgerne.
Min hensigt har i mangt og meget været at gå mod strømmen i forhold
til gængse kriminalromaner. Til dette benytter jeg mig af visse greb,

der sædvanligvis plejer at være forbudt. Præsentationen af Mikael
Blomkvist for eksempel sker udelukkende gennem den personundersøgelse, som Lisbeth Salander har foretaget.
Jeg har forsøgt at skabe nogle hovedpersoner, der på afgørende vis
adskiller sig fra almindelige krimifigurer. Således har Mikael Blomkvist hverken mavesår, alkoholproblemer eller angstneuroser. Han
lytter hverken til opera eller har en eller anden sær hobby som
bygning af modelflyvere eller lignende. Han har ingen særlige problemer, og hans mest fremtrædende egenskab er, at han opfører sig som
en stereotyp ”rendemaske”, hvilket han selv erkender. Der har jeg
også bevidst byttet om på kønsrollerne; Blomkvist optræder i mangt
og meget som en på en ”bimbo”, mens Lisbeth Salander er forsynet med
stereotype ”mandlige” værdier og egenskaber.
En tommelfingerregel har været aldrig at romantisere forbrydelser og
forbrydere eller trivialisere kriminalitetsofre. I bog et bygger jeg
seriemorderen på en komposit af tre autentiske sager. Alt hvad der
beskrives i bogen, kan altså genfindes i autentiske politiundersøgelser.
Beskrivelsen af voldtægten af Lisbeth Salander bygger på en sag,
der fandt sted på Östermalm for tre år siden. Og så videre. Jeg har
forsøgt at undgå at gøre kriminalitetsofre til anonyme personer; jeg
bruger altså lang tid på at introducere Dag Svensson & Mia Bergman,
inden mordene finder sted.
Jeg hader kriminalromaner, hvor hovedpersonen kan opføre sig fuldstændig, som han vil, eller gøre ting som normale mennesker ikke
gør, uden at det får sociale konsekvenser. Hvis Mikael Blomkvist
skyder nogen med en pistol, selv om det er i selvforsvar, ender han
i retten.
Lisbeth Salander er en undtagelse fra dette, ganske enkelt fordi hun
er sociopat med psykopatiske træk og ikke fungerer som almindelige
mennesker. Hun har altså ikke samme opfattelse af ”rigtigt” og ”forkert” som normale mennesker, men hun rammes også af konsekvenserne af
dette.
Jeg har, som du måske har forstået, brugt meget plads på bifigurer
i handlingen, som i nogle henseender spiller lige så stor rolle som
hovedpersonerne. Hensigten her er selvfølgelig at skabe et realistisk univers omkring Blomkvist/Salander.
I bog et fik Dragan Armanskij en ret stor præsentation; han bliver
selvfølgelig en bifigur, der dukker op igen og igen. I bog to får
politikollektivet omkring Bublanski & Sonja Modig nogle fremtrædende
roller. Og i bog tre spiller Annika Giannini og Erika Berger betydeligt mere fremtrædende roller end i de tidligere bøger. I bog tre
dukker endnu en person op, der vil komme til at figurere i det samlede persongalleri i fremtidige bøger. Det er helt tilsigtet fra min
side. Jeg mener, at bifigurer ofte kan være betydeligt mere spændende
end hovedpersonen.
Den eneste person, jeg har haft problemer med, er Christer Malm. I
min oprindelige storyline skulle han spille omtrent Erika Bergers

rolle, men fungerede ikke som chefredaktør. Jeg var følgelig nødt til
at opfinde Erika Berger, der blev en væsentlig sjovere person.
I fremtiden får jeg et problem med Miriam Wu, som jeg ikke rigtigt
ved, hvor jeg skal gøre af. Problemet her er naturligvis, at Lisbeth
Salander ikke kan have en fortrolig og samtidig bibeholde sin position som outsider. Vi får se.
Med hensyn til Paolo Roberto skal jeg nok tage en snak med ham. Kurdo
er ikke noget problem. Han er faktisk min ”lillebror”. Vi har kendt
hinanden i mange år.
Ha’ det godt
Stieg

Mandag den 18. maj 2004 kl. 19.15 skrev eva.gedin@norstedts.se:
Hej Stieg,
Håber du er landet på fødderne efter din arbejdspukkel her i maj.
Skal vi ikke mødes snart? Måske næste uge? Jeg kan tirsdag og torsdag
eftermiddag, eller onsdag formiddag eller når som helst på fredag
(dette gælder altså i uge 22).
Glæder mig til at kunne sætte det hele i gang!
Hilsner,
Eva

Tirsdag den 25. maj 2004 kl. 15.25 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej Eva,
Det har været en gyser. På 30 dage har vi lavet en bog fra beslutning til trykning, et tidsskrift og en meget stor undersøgelse.
Tidsskriftet gik i trykken i weekenden. Nu får jeg væsentligt mindre
travlt fremover, og sådan forbliver det til omkring september. Dog
kommer det til at gå op og ned lidt tid endnu; der bliver en smule
efterdønninger i form af pressereleaser og møder op til EU-valget,
og mere ordinære opgaver som af faktureringer og korrespondance og
den slags, der skal indhentes, men i det store hele kommer jeg til
at begynde at interessere mig for Norstedts igen.
I denne uge er jeg optaget tirsdag/onsdag og har en forelæsning i
Malmö på torsdag. Fredag lyder fint. Jeg er hjemme ved 12-tiden og
kommer gerne forbi ved 14-tiden, hvis det passer. Så kan du disponere
over mig efter behag.
m.v.h.
Stieg.

(Her er en pause i korrespondancen i løbet af sommeren 2004).

Onsdag den 11. august 2004 kl. 14.48 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej Eva,
Her er treeren, første version.
Jeg retter etteren færdig i nat og mailer i morgen.
Kys & kram/Stieg

(Her mangler en mail).
Onsdag den 25. august 2004 kl. 16.30 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej Eva,
Kære du, det er aldrig godt, når redaktører er stressede. Men jeg
sendte Salander 1 for to uger siden, dagen efter at jeg sendte bog
3.
Har du fået treeren?
Og det, jeg skrev i følgebrevet, var bare, at jeg har lavet småændringer i hele manuskriptet, men ikke foretaget nogen omfattende
redigering.
Stieg

Torsdag den 26. august 2004 kl. 09.00 skrev eva.gedin@norstedts.se:
Hvor mærkeligt. Jeg fik Bog 3, så den er modtaget og udskrevet. Men
1’eren dukkede ikke op før nu. Men nu er alt ok.
Elin og jeg lader høre fra os, når vi er kommet i gang med det.
Dvs. meget snart. Rettighedsafdelingen, Magdalena Hedlund og Agneta
Markås, lader også høre fra sig, da vi så småt går i gang med udlandssalget til efteråret.
Jeg har lovet en udførlig synopsis og en fortegnelse over persongalleriet i Bog 1 og 2. Vil du bidrage med noget her, vil jeg være meget
taknemmelig. Du får selvfølgelig mulighed for at se de tekster, vi
sender ud senere, så du får en chance for at forhindre eventuelle
bommerter i at slippe ud.
Og så er der titler. Måske må jeg give mig med hensyn til Bog 1.
Mænd der hader kvinder? Jeg har tygget på den hele sommeren ... Skal
forsøge at komme med nogle alternativer. Men kan mærke, at det nok
bliver dit valg, der går af med sejren.
Ha’ det godt,
Eva

Torsdag den 26. august kl. 15.10 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej,
Skønt.
Har ingen anelse om, hvad der skete med etteren. Den fylder ganske
vist to megabyte, hvilket betyder, at det nogle gange kan gå galt
med overførslen på swede.com, som jeg bruger, men så plejer jeg at
få en fejlmeddelelse. Tror jeg nok.
Under alle omstændigheder. Nu har du begge bøger.
Synopsen er nærmest ulæselig. Den foreligger i form af håndskrevne
noter i tre forskellige notesbøger. Jeg kan renskrive dem, hvis du
vil have det, men plottet har forandret sig siden. For eksempel
er Erika Berger ikke med i synopsen; hendes rolle blev spillet af
Christer Malm, der dog var så kedelig, at jeg var nødt til at opfinde
Erika.
Persongalleriet kan du få af mig. Det har jeg nedskrevet efterhånden,
selv om det findes mange forskellige steder.
Hvis du giver dig med hensyn til titlen på etteren, bliver jeg meget
glad. Jeg har også spekuleret i løbet af sommeren, men titlen Mænd
der hader kvinder er faktisk ret god. Har spurgt nogle bekendte om,
hvad de synes, og de mener, at det er en titel, man kigger en ekstra
gang på.
Kys & kram
Stieg

Fredag den 27. august 2004 kl. 17.32 skrev eva.gedin@norstedts.se:
Tak Stieg, for persongalleriet. Det er virkelig interessant og er
til stor hjælp. Jeg skal til at sætte omslagsskitser i gang, så nu
begynder der at blive lidt virkelighed ud af det hele. Og så har jeg
forbudt mig selv at læse treeren, inden jeg har gennemgået etteren.
Så det varer lidt, inden jeg vender tilbage om den.
Rygtet om din forestående debut og bogserie er begyndt at brede sig,
foreign rights er netop ved at planlægge sine strategier. Det her
bliver virkelig morsomt at prale med på efterårets messer i Göteborg
og Frankfurt. Samtidig kan jeg mærke, at vi skal tage den med ro i
begyndelsen. Bøgerne skal ligesom få lov at bevise sig selv, hvis du
forstår, hvad jeg mener.
Vi må tales en del ved om diverse ting i løbet af efteråret.
Hvor lang tid tror du, at du har brug for til at læse vores redigerede version af bog 1? Elin kan nok give dig en tidsplan i næste
uge, så du ved, hvornår den kommer dumpende. Men så er det fint, hvis
du kan læse og godkende ret hurtigt, da vi gerne vil have en færdig
korrektur til at sende ud i første/anden uge af oktober.

Håber du kan tage det lidt mere med ro nu, end du kunne i forsommeren.
Venligst
Eva

Mandag den 30. august 2004 kl. 15.01 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej Eva og Elin,
Min plan netop nu er, at jeg i løbet af september måned skal producere et nummer af Expo og, sammen med journalisten Daniel Poohl,
skrive en håndbog om racisme for Malmö Museum. Bogen skal være skrevet og layoutet til den 1. november og ligge klar til distribution
den 30. november. Størstedelen af arbejdet ligger i september. (Som
du ved, laver vi bøger med en produktionshastighed på 4-8 uger her
på Expo; Norstedts kan godt gå hjem og lægge sig). Desuden er jeg
booket til fem-seks forelæsninger, plus et kedeligt projekt, som vi
er nødt til at søsætte, og så skal jeg til konference i Tel Aviv og
Schweiz. Og sikkert også noget andet stads.
Hvilke dage ligger Frankfurtmessen? Hvornår er sidste afleveringsdato?
Mit forslag er, at jeg ganske enkelt afsætter en uge omkring 1. oktober, hvor jeg kan sætte mig og bare køre løs med Salander sætning
for sætning og tage alting i et hug. Ellers bliver det noget rod,
har jeg en mistanke om.
Lyder sjovt med Frankfurt og så videre. Og I bestemmer, hvor roligt
I vil tage det. Jeg har mistanke om, at I har mere erfaring end mig
med den slags.
Hilsner Stieg
PS, Eva: Skitser til omslaget vil jeg formentlig have mine meninger
om. Jeg plejer at have det sådan, at jeg enten hader eller godt kan
lide et omslag, men at der findes få middelveje. Hvis jeg siger følgende − Guillous omslag til Hamilton tilhører definitivt den slags
omslag, jeg ikke bryder mig om − altså platte figurative tegninger,
pop art eller naivisme. De omslag, jeg godt kan lide, er suggestive,
lidt svært fortolkelige − måske en detalje af et større billede.
Sexistiske omslag er bandlyste (men hvad der er sexistisk, er et
fortolkningsspørgsmål.)
Jeg husker ikke, om vi nogensinde har talt om det, men jeg havde en
idé, længe inden jeg kom i kontakt med Norstedts om, at man eventuelt kunne have et stykke hud og et udsnit af en tatovering eller et
piercet øjenbryn eller lignende som tilbagevendende tema. Men over
til jer.

Tirsdag den 31. august 2004 kl. 17.32 skrev eva.gedin@norstedts.se:
Ja, det var jo godt at vide, hvordan du har det fremover din stakkel
(?). Men det skal nok gå, hvis vi kan låne dig til manusgennemgang
den uge, du foreslog. Det er ikke noget problem, det må de andre bare
tilpasse sig efter.
Det er jo ekstra vigtigt her i begyndelsen, at vi er enige om ændringer, der måske får konsekvenser også for de kommende bøger.
Desuden er det vigtigt, at du går med til de beskæringer, vi jo er
enige om bør foretages i Bog 1. I Bog 2 bliver der jo slet ikke så
mange beskæringer, efter hvad jeg kan se.
Tak også for omslagsidéer. Selvfølgelig skal du have dine meninger.
Vi vil sikkert komme med flere forslag, som man kan veje op imod hinanden.
Vi har også diskuteret Salanders vægt og tror, at den bør ligge på
42 kilo. Så er man ret tynd, men ikke sygelig. Men jeg skal spørge
mig lidt mere for. Jeg er ganske enkelt så ufin at spørge små piger,
hvad de vejer.
Vi tales ved, tag den med ro,
Eva

Torsdag den 2. september 2004 kl. 17.18 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej Eva & Elin,
Tak. Godt. Jeg har nogle gange været på nippet til at spørge unge
piger i tunnelbanen, hvad de vejer, men har besindet mig. Det kan
ligesom misforstås. Men 42 kilo lyder rimeligt, tror jeg.
Jeg skal nok lade være med at lave vrøvl over beskæringer.
Jeg sigter mod at tage fri i uge 40, altså 27. sep. og frem, for at
fikse pudseriet på etteren.
Men undskyld et eventuelt dumt spørgsmål; hvis Frankfurtmessen begynder den 6. oktober, bliver det da svært at nå at oversætte smagsprøver eller hvad?
Tales ved
/Stieg

Fredag den 3. september 2004 kl. 14.17 skrev eva.gedin@norstedts.se:
Med Frankfurt forholder det sig sådan, at de forlæggere, der vil
læse, må vente til efter messen. Vi skal alligevel ikke lave forretninger dernede (det gjorde man før i tiden, men de gange, det
bliver gjort i dag, virker det næsten, som om det er for at bibeholde den gamle stemning og spænding − i dag findes der jo f.eks. e-

mail). At snakken allerede er begyndt at løbe, står allerede klart.
Og så gør det ikke noget, hvis man lader dem vente i spænding på
manuskriptetleveringen.
Bare vi har en besked at give. Og nu er beskeden, at ingen udenlandsk
agent/forlægger må læse før i oktober. Så hold den der uge til os,
det ville være alle tiders, hvis det fungerer. Elin og jeg er i fuld
gang nu. Og det er sjovt!
God weekend,
Eva

Fredag den 3. september 2004 kl. 16.35 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej,
Fra hvad jeg har hørt, virker Frankfurtmessen til at være et mindre
galehus i et par dage. Jeg har ingen anelse om, hvordan det med udlandssalget går til, og jeg har ikke tænkt mig at blande mig i det,
men jeg går ud fra, at det er omtrent lige så sjovt som at afholde en
antifascistisk kongres med 120 aktivistgrupper i Berlin og forsøge
at nå frem til en eller anden form for ideologisk enighed. Men jeg
synes, at det er alle tiders, at I på forlaget virker så entusiastiske omkring bøgerne og tror, at de har udlandspotentiale. Jeg tror
nok, at vi alle skal blive glade & tilfredse.
Okay, jeg sætter nogle dage af den uge og tager hele etteren på en
gang.
Hilsner Stieg

Fredag den 10. september 2004 kl. 12.23 skrev eva.gedin@norstedts.se:
Hej Stieg,
Elin og jeg læser (og beskærer) på højtryk for øjeblikket. Og jeg
morer mig virkelig, kan jeg godt tilføje. Det her hører jo til den
absolut sjoveste del af mit arbejde. Skal blive morsomt at diskutere
detaljer med dig senere.
Desuden har vi sat ikke mindre end tre forskellige grafikere i gang
med omslagene. Da det skal være en langtidsholdbar serie, vil vi
gerne have, at det skal være det helt rigtige fra begyndelsen. Om en
måneds tid får du resultatet af dette arbejde at se.
Er også i gang med en længere tekst til foreign rights-afdelingen,
hvor jeg beskriver dig, projektet og vedlægger to synopser. Vil du se
på disse tekster, inden de oversættes? Ellers er der kun en oplysning, jeg mangler lige nu, nemlig hvilket år du begyndte at arbejde
på Expo. Og du må selvfølgelig gerne bistå med andre biografiske
oplysninger, som du anser for vigtige. For øjeblikket ved jeg,
hvornår du er født, hvor du bor, at du har været featurejournalist på

Tidningarnas Telegrambyrå i ca. 20 år, og at du p.t. er chefredaktør
på Expo. (Og at du tidligere har udgivet fagbøger selvfølgelig).
Varmeste hilsner
Eva

Fredag den 10. september 2004 kl. 22.43 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej,
Tja, min biografi ...
Jeg begyndte altså at researche om højreekstremisme i 1970’erne og
har vel gjort det i over tredive år nu. Har været sverigeskorrespondent siden begyndelsen af 1980’erne for det engelske Searchlight,
som er verdens største og mest ansete antiracistiske tidsskrift, og
var en af de personer, der grundlagde Expo i 1995. Jeg har arbejdet
fuldtid på Expo siden 1999. Jeg har skrevet bøger som Extremhögern
(med Anna-Lena Lodenius), som vel var standardværket i nogle år.
Sverigedemokraterna − den nationella rörelsen (med Mikael Ekman),
Överleva Deadline − handbok för mordhotade journalister (for Journalistforbundet) og en masse andre mærkelige ting.
Med hensyn til Tidningarnas Telegrambyrå var jeg på en del forskellige redaktioner og havde flere arbejdsområder. Der er dog ikke noget,
som hedder featurejournalist. Korrekt udtrykt skal der stå, at jeg
”arbejdede i TT Bild & Feature”, og det var altså i godt ti år. Nemmest måske bare at sige, at jeg arbejdede i TT i 20 år.
Hvad mere? Ved ikke rigtig.
Ha’ det godt
Stieg.

Tirsdag den 14. september 2004 kl. 21.56 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej Eva,
Vedlægger Bog 2 digitalt som PDF, så kommer hele typografien med. Jeg
skal nok lave nogle ordentlige kort og illustrationer og den slags
senere. Hvis du hellere vil have den i Word, kan jeg ordne det i
morgen.
Jeg har spekuleret lidt over indledningen med tornadoen, der rammer
Grenada; sidste uges storm med 35 døde og den værste kategori 5-tornado siden 1954 kom jo lidt ubelejligt. Jeg må tænke over, hvad jeg
gør med det afsnit. I hvert fald har vi genetableret Grenadakomitéen
her i Sverige i anledning af orkanen, så jeg må konsultere konsulen.
(Jeg var indblandet i revolutionen i Grenada i 1980’erne og var gode
venner med den myrdede premierminister Maurice Bishop. Men det er en
anden historie).

Samboende. Ingen børn. Voksede op i Norsjö og Umeå. Har boet i Stockholm siden 1977.
Kys & kram/Stieg.

Mandag den 20. september 2004 kl. 10.28 skrev eva.gedin@norstedts.se:
Stieg,
Ved at du og Elin er i fuld gang med det sidste af etteren.
Men et par andre ting:
Kan du sende bog 2 i den nye version? Og gerne beskrive, hvilke slags
ændringer du har foretaget (så jeg føler, at jeg har kontrol over
det!).
Vil du korrigere det resumé, jeg har lavet − altså det vi viser til
de udenlandske forlæggere? Hvis jeg forstod dig ret, havde du en del
ændringer.
Og − vigtigst af alt − kan du ikke spørge R. Aschberg og tjekke din
egen kalender, hvornår det ville passe med en lille fejring af hele
dette fantastiske projekt? Svante (og jeg) kan, hvis vi undgår uge
45 og 47. Foreslå et par forskellige tidspunkter, så reserverer jeg
et eller andet fint sted.
Ha’ det godt
Eva
p.s. og så omslag, de kommer snart, lader høre fra mig, når jeg har
noget at vise frem. Snart.

Onsdag den 20. oktober 2004 kl. 17.47 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej Eva,
Ked af at det her kommer så sent på eftermiddagen. Jeg har været
henne og forelæse for statsadvokaterne i dag og er lige kommet ind
ad døren. Vedlægger bog 2 som PDF.
De ændringer, jeg har foretaget, er ret marginale ting, og ikke noget
der ændrer væsentligt i historien. Det drejer sig om enkelte replikker eller formuleringer og den slags, som jeg finder på hist og her.
Det, der er tilbage at gøre med toeren, er følgende:
•  Paolo Roberto skal spørges. Jeg havde tænkt at vente med det, indtil bog et er udkommet, men nu er jeg formentlig nødt til at speede
den del op.
•  Dag Svensson & Mia Bergmans bopæl i Enskede skal præciseres. Jeg
har endnu ikke bestemt, hvilken gade det bliver, og jeg må tage ned

og se på området, så bilerne kan køre rigtigt etc.
•  Et afsnit, hvor Mikael ringer til Annika i slutningen, må omformes,
så det stemmer med bog 3.
•  Et afsnit om Erika Berger må omformes, så det passer med bog 3.
•  Et rigtigt kort skal sættes ind. Det, der er der nu, er bare downloaded fra nettet. Jeg tegner et rigtigt kort selv, så vi slipper
for copyrightproblemer & den slags.
Resuméet skal jeg nok pille i. Det er ikke nødvendigt, men jeg retter de steder, hvor det knirker lidt i mine ører. Og så tror jeg, at
det ville være en god ide at tilføje treeren.
Jeg vender tilbage med tidspunkter for en lille fest.
Kys & kram/Stieg

Torsdag den 28. oktober 2004 kl. 17.21 skrev eva.gedin@norstedts.se:
Hej Stieg,
Nu har jeg læst hele 3’eren, og det var en sand fornøjelse. For fanden hvor du kan! Jeg er stadig lige imponeret.
Og her har du en kort udtalelse, eller umiddelbar reaktion, fra vores
konsulent, der var den, som først læste dig med stor begejstring. Lasse
Bergström, som har puklet for det her forlag i mange, mange år.
”Hej − jeg har tilbragt ca. tre dage i sengen med Stieg L. III og kun
stået op for at lave mad og se fodbold i tv. Unputdownable, sagde
min gamle engelske scout, når man en gang imellem fandt en kommerciel
roman, der opfyldte hans krav for rimelighed, spænding, thrilling
menneske- og miljøskildring osv. Yderst få, for ikke at sige ingen,
angelsaksiske spændingsromaner har de seneste år kunnet få mig til at
blive i sengen. Stieg L. har med andre ord, med sin nærmest utrolige
evne til at holde styr på stor dramaturgi i spændingsgenren, gjort
det igen og snarere bedre end på niveau.
Etteren var groft sagt en ortodoks kriminalroman med det lukkede rums
gåde. Toeren en politithriller. Treeren er en politisk thriller,
nærmere Hamiltonserien end de to foregående. Og Guillou har fået kam
til sit hår.
Men alle tre hænger sammen, både som skildring af et personkollektiv og frem for alt som en mere og mere provokativ − og rystende −
fortælling om korrupt svensk retspraksis, et ikke ukendt begreb for
en læser, der i sin grønne ungdom arbejdede på Arbetaren.”
Når du har tid, vil jeg dog gerne tale med dig om indledningen, som
jeg synes har brug for at blive justeret lidt. (Sådan er det, vi
forlæggere og redaktører skal altid komme med et ”men”).
Omslag er under diskussion, men jeg har ingen skitse, jeg kan vise
dig endnu. De skal først være lidt bedre, men det er godt på vej.
Ha’ det godt!
Eva

Torsdag den 28. oktober 2004 kl. 23.39 skrev stieg.larsson@expo.se:
Hej Eva,
Dejligt at du synes om treeren. Den var lidt nemmere at skrive end
de to første. Hils Lasse Bergström og sig, at han er en klog og forstandig fyr med god smag, og at infam smiger altid går hjem.
Hmm. Jeg ved ikke rigtig, men det virker, som om I på Norstedts i
fuld alvor er vældigt begejstrede for mine bøger. Okay − jeg ved
godt, at de holder, og det er naturligvis dejligt at læse den slags
udtalelser, men jeg håber ikke, at I af en eller anden grund tilbageholder nogen negative udtalelser. Jeg kan også godt tåle at høre
dem.
Det er også dejligt, at Lasse har noteret sig, at jeg skifter genre
i hver roman, og det er præcis efter det mønster, som han har identificeret.
At indledningen må justeres betvivler jeg ikke. Så lad mig høre dine
”men’er”, redaktør.
Kys & kram/Stieg

Her slutter korrespondancen. Stieg Larsson døde den 9. november 2004.
Oversat af Kamilla Jørgensen

