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"Jagkflnner igen mig
i Lisbeth Salander"
H0sten1995grundades
tidskriften
Expo.Enavdemsomvartongrvande
vid
grundandet
varTobias
Hubinette
somkanhavariten avf6rebilderna
forden
ofdrglomliga
karaktiirenLisbeth
Salander.
Svartvitt
HUbinette
bad
att be.ana
omsittsamarbete
medStiesLarsson.

Tas bdriade hdra ralasom Sties ner ias
Nlgon ging 1993tog jag kontakt med
var alitiv i anarkisrrtirelseni Uppsalapi
Stieg
frustlerad over den vexandeextremJ
199Gtalet,och lesteStiegsoch Arna-l,ena
haigern,och efter att ha genomftirt ett antal
Lodenius uumera klassiska bok Efltremhi
egnaaktioner som jag ockseddmdesfitr.
gem.Liksom sl mlnga andra antifascister
Bland annat gick jag runt i alla de butiker i
varjag imponerad av Stiegskatalogliknande
Uppsalasom seldeUltima Thules CDskivor
kunskaper om extremhitgern och hans
och stal helt sonikamed mig dessasomjag
initierade analyserav en rorelsesom under
sedandestruerade.Jaghade ocksi skickat
denna tid var i hogsta grad livaktig och
blev till ett stort anral hogerextremisteri
synlig i form av Ny demokratis nervaro i
Uppsalaoch vamat dem ior att fortsetta
riksdagenoch det de relativt nya partiet
med sin politiskaverksamhet,
vilketjag
Sverigedemokraterna.
En militant utomparlikaledes lagitirdes ior.
TOBIAS HUBINETTE
lamentarisk nazistrdrelseoch en exDansiv
Stiegvar till en baan skeptiskmot att en
och valdsam skinheadsubkultur.och framftir allt en exanarkist som d6mts ftir oera ogenomtanktahandlingar
ploderandevit makt-musikindustri som fliljde pe Ultima
kontaktadehonom, men efter ett antal linga telefonsamThules osannolikafiamgengar.
tal och framfor allt efter att ha sett mina PM-liknande
Min egenreaktion pA allt detta var attjag bddade
alster sl biidade vi sespd olika cafeeri Stockholm.1994
grdva i Uppsalasextremhdgerrtirelse, bede den historiska
arbetadejag som SAc-Syndikalisternas
bibliotekarie i
och den samtida,och ftirfatta lenga sammanstillningar
Stockholmoch kunde di triffa stieg regelbundet,vilket
med statistik, listor, namn pA organisationeroch persnart blev var och varannan dag.Det var upp€nbart att
soneroch citat frln olika tidningar och internmaterial
Stieg,som negra ar tidigare till sin storabesvikelsehade
efter att ha egnat Atskilliga timmar pl universitetsbibmisslyckatsmed att starta en svenskversionav Searchlioteket Carolina Redivivaoch pe ohka arkiv samt via
light under arb€tsnamnetExpo,slg mig som sin lirjunge
antirasistiskaUppsalaborha samlat in information om
som han skulle lera upp att eflertrdda honom. Stiegvar
de lokala nazistema.Jaguppteckte de attjag hade en
nimligen mycket sjih.nedveten om att han var den i lannermast medfiidd naturlig fallenhet liir att samla in
det som kunde mest om den svenskaextremhiigern.Han
underrattelserom en riirelse som verkligen inte vill bli
dolde inte aft han var imponerad av mina firdigheter
"uppteckt" och avsldjad.
att kunna greva upp all upptanklig information om ex-
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tremhiigern.Vintern t994-95llvttade jag till
Stockholm. och fortsatte att lraffa Stiec som
vid det hir laget nog si{ sig \om en bland'
n i n g a v e n m a s t a r eo c h ( n { u d l , { d (r J t n ) r g .
Alla m<iten pi cafder blrv nu l:inga och sena
besbk hemma hos Sricg d.tr i.r't sr( k ltcnont
hela hans privata arkiv och bibliotel
Jag borjade vid den har !iden ocksi att sJalv
skriva artiklar bland annrr i tidnlng!'n Sroppn
Rasismen,och jag borladc ilnliI;la ionl rescil!'
cher fitr tidningar som E\prr\!tn och.{ftonbladet och bidrog till tler.r :pckt.rkulara avsk>
janden om extremhogern. 1995!arundndr ji{
slutligen tidsk ften Expo l:\fo savs Ll! lor\r
som ett kopierat nyhetsbrd nrrd hu\ud'rklrs
distribution inom den r n t i I l \ ( l ! r r\ k il r(jr(l\t,n
och innehdll torra och f:rktr!l.rckf,dc rn.1rf
rittelserapponer baseradr p.i vilunJrir.r l r.rrl
infornration frin ett natvcrk l\ .rktrrr.rc: r
olika stdder i landel sonr Ja{ h.rde t'\ t{r ulll
Stieg st6ttade kontinuerligl Lri{lvnrngL,n(\ h
samtidigt byggdejag slal! rrpPg11i'\t(i .n.rt'br
vaxande arkiv genonr ntI nrclrr.ilrki o. h '\.lcmatiskt gi igenom all! nr.rrrnrl (rm a\rrrmh(>
gern pi arkiven och bibljotckcn r ito.kirolnl
Sommaren 1995 ble\'.jag konrrktad .rr !,n
grupp relati!,t n).utexanrinrradc lournrl rsler
och deras bekanta, och till\Jmn1an. med denl
och snart ocksa med Stieg stnrrild. u den
tidskrift som ar dagens larpo. o.h vars torsta
nummer kom ut till hdstcn sanrnrair - resten
dr som det heter historia. SJah srannadeJng
kvar pe Expo som researchcheftlll 1997 och
byggde di upp det arkiv och bibliotek som
idag bdr vara ett av virldens mest onfattande
om extremhdgern. Darefter harJag fortsatt
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att pa egen hand griiva upp information om extremhdgern At olika medier, organisationer och myndigheter.Jag har genom eren varit med och hittat och
avsldjat manga okinda nazister. 2002 publicerade
jag boken Den sveflskonationalsocialisfiensom innehdll
namnen pi ndrmare 30 000 medlemmar i mellankrigstidens extremhdgerorganisationer.
Aven om jag limnade Expo och miD relation till
Stieg ibland kunde vara anstrangd di han garn] krivde attjag i egenskapav hans larjungc och utsedde
eftertradare helst skulle tycka och tdnka som honom,
si komDer mitt minne av Stieg alltid att vara Jtt han
var min viktigaste lirare i livet vad giller allt son ror
extremh6gern. Det har sagts att jag itnlinstone :ir en
av flera av de verkliga peroncr son.tStieg inspirerades
av ner han skapadekaraktaren Lisbeth Salander.Stieg
uttryckte ofta att han var mycket imponerad av mina
researchkunskaper,och jag kf,n framfdr allt se att
hans litterira huvudpersons fiirdigheter att kunna
griva fram hemligheter i relation till individer och
grupper med makt i samhallet tydligt bottnar hos
mig. Detta giiller serskilt den fcjrstadelen i Millenniumtrilogin sorn ju handlar om svenskoverklass
och nazism, ett dmne som jag sjilv har dgnat mig At i
alha hogsta glad. Dessutom harjag ocksi rekat ut fiir
det som Lisbeth Salander drabbas av i bdckerna. det
vill sdgaatt grupperingar med makt som er kopplade
till extremhdgern har fdrfitlj t och straffat mig pe olika sitt genom att bland anDat kontraktera kriminella
med avsikt atr sroppaoch skida mig. Aven om Stieg
inte kan ha kint till detta, di dessahindelser:igde
rum efter hans bortgeng. si har hans bdcker fitt mig
att ldrsti att det Lisbeth Salander rikar ut fiir inte tr
hclt orealistiskt. Pi samma satt drjag stolt dver att
jag direkt eller indirekt har bidragir till skapandet
av Stiegs hur.udkarakter, vars fallenhet fdr att hitta
hemlig information naturligwis ar lingt mer overldgen dn min egen men som ende direkt eller indirekt i
liktiv form hyllar sidana antifascister som mig sjilv.
T OBI A S H U B I N E T T E
TobiasH binefte Ar forskare vid Mdngkulturellt
entrum och liirare |id Sddert.irnshdgskold.
Ixdkf vilkd som hdrgrundat Expo beror pd
vdmiom skrive/ historien.(Reds.anm.)
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Slrar1l, tydl
ochhiigriis
Denstatlige
utredaren,
svensk-amerikanske
juristen
ochantirasisten
PaulLappalainen
var'
enviktigpersoniStiegLarssons
antirasistiska
kamp.Numera
arbetarhansomseniorexperthos
Diskrimineringsombudsma
nnen.Hantogtid att
femfrdgoromStiegLarsson.
besvara
ilerochhurkende
duStieg
Larsson?
Jagtriffade Stiegfiirsta gingen ca 1996-97 Han siil(e
stod hos departementetfiir tidninge[ EXPO.Han hade en
veldig fokus pi och kunskap om extremhiigern.Caghade
redan de mer av en fokus pl etnisk diskriminering. Jag
hade sett i stadshusetoch pi regeringskansliethur lett
det var fiir politiker att vara emot bland annat skinheads
och andra liknande grupperingar.Jagutmanade Stieg
just pe denna fiega.Jagplpekade att evenom hela den
extrema hdgern skickadestill en tide ti att det skulle inte
innebiira nigot i fiirhellande till invandrarestillgang dll
exempelarbeteneller bosteder,Stiegftiryanadegenom att
ha en reell fiirstielse iiir vikten av att motverka diskriminering i vardagen. Det var ockse en niidvindig del even i
den kamp som han fdrde - men att hans expertis leg pa
de extrema och dermed leg hans fokus dar. Men han var
ocksepositiv till att stiidja ett fokus pa vardagsrasism.
Detta ledde senarei sin tur till publicering i Expoav en
artikel som lyfte vikten av att fokusera pA makthavare
(arbetsgivare,fack, politiker och ganstemen).Bide ftir att
det airde som diskdminelar pa dessatunga omriden, och
har even maken att moNerka diskriminerinS.
Du lkte till tl{:s konlerensmot lasism i Sydaflika.SamaF
betadedu med Stieg i det sammanhanget?
Slvitt jag minns var Stiegoch Expo med ner olika svenska
NGOSplpekade litr regeringenatt det borde finnas stdd

