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Villfarelsen om Thomas Quick tio år
Den 3 september 2020 fyller villfarelsen om domarna mot Thomas Quick tio år. Den 3 september 2010 meddelades nämligen
den första friande domen efter hovrättsbeslut om resning. Under
åren därefter restes sedan de övriga fem domarna mot Thomas
Quick, eller Sture Bergwall som han numera heter. Bergwall
bodde i Uppsala under en tid och gick på Fjellstedtska skolan. En
av oss blev överfallen av honom med kniv i en lägenhet på Skolgatan 1974 och nästan dödad.
Enligt hovrättens resningsbeslut skulle frågan om skulden till de
åtta mord som domarna gällde prövas på nytt i tingsrätten. Åklagarna valde trots detta att lägga ner åtalen. När det sker måste
domstolen frikänna den tidigare dömde utan egen prövning. Och
så skedde.
De flesta antog att detta innebar att Thomas Quick hade dömts
felaktigt och att han var oskyldig till de åtta mord som han hade
dömts för. Detta antagande förstärktes av dramaturgin kring
Quickärendet. Starka författare och debattörer hävdade att det
inte fanns någon bevisning mot Quick utöver hans erkännanden.
Det blev till en sanning i mångas ögon. Alla dominerande medier i
landet stämde in. Enstaka motröster trycktes tillbaka med stor
kraft.
Sedan dess har flera böcker skrivits om Quickärendet, bl.a. fyra
som har författats av några av oss som skriver under denna artikel. Den allmänna inställningen till Quickdomarna har nog förändrats en del genom detta, och genom den debatt som förekommit.
Senast publicerade Svenska dagbladet en debattartikel som Claes
Borgström skrev strax innan han avled. Där sa Claes Borgström att
det inte finns någon som helst anledning att tro annat än att
Quicks erkännanden var riktiga; han hade begått morden.
Många tycks ha övertygats av Claes Borgströms ställningstaganden. Han var med och visste hur det låg till. Men ändå lär de flesta
i landet – jurister undantagna – fortfarande tro att Quick/Bergwall
blev felaktigt dömd för åtta mord och att det därför inträffade en
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stor rättsskandal i Sverige under 1990-talet och början av 2000talet.
Nästan alla som har satt sig in ordentligt i ärendet torde dock numera inse att Thomas Quick inte blev felaktigt dömd. Bevisningen
mot honom räckte och blev över. Och det gäller samtliga åtta
mord. Man kan dra fram hur många ”skumma” omständigheter
som helst kring utredningarna, det hjälper inte: bevisningen var
och är ramstark. Tre av de ovannämnda böckerna visar detta med
stor tydlighet. Detaljerad information om bevisningen finns tillgänglig för den som så önskar.
Rättsskandalen finns alltså inte. Thomas Quick blev korrekt dömd
på grundval av fullt tillräcklig bevisning. Och hur har man egentligen rimligen kunnat tro något annat under alla dessa år? Hur
kunde man tro att flera domstolar i sex olika domar kunde komma
fram till samma sak? Att bevisningen var så stark att det var ställt
utom rimligt tvivel att Quick var skyldig till de åtta morden? Men
att han inte hade begått ett enda? Det är alldeles orimligt, och det
bör alla som har kunskap om vårt rättsväsende förstå.
Och hur kunde man tro att ett 30-tal poliser, åklagare, advokater,
sakkunniga och terapeuter skulle samordna sig i något slags nätverk (en ”sekt”) för att få en person fälld för mord utan att det faktiskt fanns avgörande bevisning?
Men så beskrevs det av centrala aktörer som Sveriges Radio och
Sveriges television. Och Bergwallkommissionen fick klara direktiv
och utgick från ett givet facit – att Quick var oskyldigt dömd. Därigenom cementerades uppfattningen om en rättsskandal.
Tio år för en villfarelse av denna magnitud. Det är genant för Sverige – framför allt för vårt åklagarväsende, våra medier och Bergwallkommissionen – att något sådant har kunnat inträffa i vårt
land.
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