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Sture Bergwall – för första gången med egna ord
I juni 1991 döms Sture Bergwall till sluten psykiatrisk vård efter ett misslyckat bankrån. Samma år kommer
han till Säters sjukhus. I april 2015 skrivs han ut, efter tjugofyra långa år. Nio av dessa har han gått under
namnet Thomas Quick.
Här berättar Sture Bergwall för första gången med egna ord om sina upplevelser. Om terapin. Om drogerna
han försågs med. Om hur han på egen hand gjorde sig fri från det beroende som skapats på Säter. Men framför
allt berättar han om den period då han erkände ett trettiotal mord som han inte begått, och om den cirkus som
uppstod när terapeuter, poliser och åklagare gjorde sitt bästa för att övertyga omvärlden att Thomas Quick var
Sveriges värsta seriemördare.
Sture Bergwall ger oss även en inblick i sin barndom och uppväxt och om det som ledde fram till att han

dömdes till psykiatrisk vård. Och han berättar om mötet med Hannes Råstam, journalisten som avslöjade
missförhållandena på Säter och startade den process som slutade med att Sture friades för samtliga mord.
MedBara jag vet vem jag är ger Sture Bergwall oss en unik och uppskakande inblick i hur vården på Säter
bedrevs och om polisens och åklagarens arbete. Han berättar om hur det känns att befinna sig i stormens öga,
om att ta sig igenom ett helvete och komma ut på andra sidan som en ny och starkare människa.
”Det är en upprörande skildring av hur psykologers, polisers och advokaters tillsynes blinda tro på idéer om
förträngda trauman, något forskningen redan förkastat, ledde till att de verkliga mördarna slapp undan. Men
också en rörande berättelse om barndomens utanförskap och ensamhet. ... Bergwall skriver kort sagt bättre,
och det om ett så svårt sårigt ämne, än många andra som får ge ut böcker i dag.
... Bergwalls bok är ett viktig och värdefullt vittnesmål som skickligt och med små medel beskriver hur han
både fångar och fångas i ett vidrigt nät av de inblandades bekräftelsebehov, äregirighet, höga arvoden,
prestige, och missriktade lojaliteter.”Aftonbladet
Svenske artister er poppis i Norge. Vi undersøker nærmere. Glem nå de følelsene du måtte har rundt at du ikke
kan besøke en cafe, kjøpe deg en øl eller gå.

