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Jeg 
overlever.
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du 
overlever? er det alt, 

hvad du har 
at sige om 

dommen, kalle 
blomkvist?

hvis I vil
have noget mere
materiale til jeres 

artikler, så slut jer til 
jeres kollegaer

dernede.

jeg er sikker
på, at hans-erik

wennerström har
en hel masse
at fortælle

jer.

vi har fået
bekræftet, 

at retssystemet 
virker, og at 
man ikke bare 
kan bagvaske

sagesløse
samfunds-
borgere

uden grund.

vi må prøve at genfinde
den harmoni, der blev 
knust af en mand, som 
alle anså for at være 
en hæderlig journalist. 

men i dag er 
masken altså 

faldet.

mikael blomkvist 
skal i fængsel i tre 
måneder og betale 

150.000 kroner i bøde. 
dommen kan ikke 

appelleres.

det er et
hårdt slag for 

den kendte 
journalist og 

hans blad, 
”millennium”.

jeg er tilfreds 
med dommen og vil nu 
tage hjem til min familie. 

blomkvists nederdrægtige 
beskyldninger har 

taget hårdt 
på dem.
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blomkvists påstand om, at 
industrimanden hans-erik 
wennerström skulle have 
brugt statsbevillinger til 
ulovlig våbenhandel, blev 

af retten kaldt ”grov
bagvaskelse” og udløste
den usædvanlig hårde 

straf.

wennerström
er nu blevet
renset for
mistanken.

og en journalist,
som mange betragtede

 som en af landets 
bedste, må nu trækkes 
med et plettet rygte.

Tiden vil vise, hvordan 
manden med samme navn 

som astrid lindgrens 
mesterdetektiv vil klare 

krisen. det store 
 spørgsmål er, om der 
efter dette overhovedet 

er en fremtid for 
tidsskriftet ”millennium”, 
som han er medejer af.

stockholms
hjemløses

avis !

hårdt.

jeg overlever.

situation
stlhm!
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der er 
ikke mere 
at sige.

fyren er 
clean.

det 
hele står 
i mappen 

her.

hej.
?! lisbeth!

vent!

normalt 
lader jeg ikke 
kunderne møde

vores researchere,
men advokat frode 
insisterer på at høre 

dig fremlægge 
sagen.

så 
kom lige 
tilbage et 
øjeblik.

hvis du bare lige
kunne fortælle mig,

hvad du ved om
mikael blomkvist...

dragan 
armanskij

siger, at du er 
milton securitys 

bedste researcher, 
så gør mig venligst 
den ære at få lov 
til at værdsætte
dine talenter...

I
guder!
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mikael
blomkvist

...

43 år. 
begge forældre 
døde. én søster,

annika, advokat, 40 år.
han nægtede at bruge
hende som forsvarer

under retssagen.

fraskilt. én datter,
pernilla, 16 år. har 

godt forhold til ekskonen, 
monica abrahamsson. og 
hvis nogen skulle være

interessereT, har blomkvist 
altid været meget 

seksuelt aktiv.

flot studentereksamen.
spillede i et rockband i 

gymnasiet og læste meget 
science fiction. hans 
yndlingsforfatter 
var philip k. dick.

rigtig
godt valg.
men det er
bare min
mening.

efter gymnasiet rejste han rundt i 
verden i et par år og vendte så hjem 

og blev freelance-journalist. 
hans karriere fik et løft, da han 
afslørede en bande bankrøvere.

denne sag bragte ham 
i mediernes søgelys og 
gav ham kælenavnet
”kalle blomkvist”, 
som han afskyr.

blomkvist arbejdede i nogen tid videre som freelance-journalist og 
grundlagde derefter sammen med erika berger og christer malm 

det samfundskritiske månedsskrift ”millennium”.

bladet får nok ret svært
ved at overleve nu. efter 
min mening er der tale
om bevidst sabotage.

nå? hvad 
får dig 

til at tro
det?
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FYREN ER FOR 
PROFESSionel til at løbe 
med en halv vind, så han 
er tydeligvis gået i en 
fælde, men det var 
ikke det, jeg havde 

fået besked på 
at undersøge.

men jeg
vil meget 

gerne have
det undersøgt.

dragan...?

jeg ved ikke... 
der er jo fældet 

dom, og wennerström 
er en indflydelsesrig 

modstander. det er en 
potentielt spræng-

farlig sag... 

min klient er parat til 
at betale prisen, og jeg 

er sikker på, at den talent-
     fulde frøken salander 
      nok skal være i stand 
       til at finde frem til 
          sandheden.

fint.
hvis du 

insisterer...
lisbeth, kan du

gå i gang 
allerede 
i dag?

hvis
det kan
glæde 
jer.

tror du, det er
muligt at få afsløret

wennerströms 
hemmeligheder?

         alle har
    hemmeligheder.

   blomkvist har for 
eksempel i årevis ligget
i med sin forretnings-
partner, erika berger, 
som er gift med den
  kendte kunstmaler 

   lars beckman.

hvorfor
fortalte du os
ikke det før?

fordi det 
ikke har nogen

betydning. selv om 
forholdet har kostet

blomkvist hans ægteskab,
er det tydeligt, at erikas 

mand ved besked om
det og accepterer 

det.


