
Här är Quickutredarnas nya strategi
Hannes Råstams bok "Fallet Quick - att skapa en seriemördare" ska angripas genom 
en lista med "fel" som polismannen Seppo Penttinen funnit vid genomläsning. Det 
avslöjas av den mejlkommunikation från Seppo Penttinens arbetsdator som SvD tagit 
del av.

22 september 2012 kl 16:44 , uppdaterad: 22 september 2012 kl 21:07

Efter debattartiklar och framträdanden i radio- och tevedebatter 
kommer en ny strategi från de tidigare Quickutredarna – nu ska 
Hannes Råstams bok om Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, 
attackeras och beläggas med fel. SvD har begärt och fått ut den 
avslöjande mejlkommunikationen polismannen Seppo Penttinen haft 
från sin arbetsdator vid Sundsvallspolisen från juli fram till och med 
den 18 september i år. 

Seppo Penttinen var förhörsledare under mordutredningarna mot Sture 
Bergwall på 90-talet, och har tillsammans med förre åklagaren Christer 
van der Kwast försett justitierådet Göran Lambertz med underlag till 
debattartiklar under augusti och september. På senare tid har han 
också satt ihop en lista med ”fel” som han hittat i Hannes Råstams bok. 
Denna lista är tänkt att publiceras i nätmagasinet Paragraf inom kort –
Penttinen ska där också intervjuas av Paragrafs chefredaktör. 

QUICK OCH 
QUICKUTREDARE

Sture Bergwall, tidigare 
Thomas Quick, erkände 
under 90-talet ett 30-tal 
mord, och dömdes 
sedermera för 8 av dem. 
Efter att han 2008 tagit 
tillbaka sina 
erkännanden, inleddes 
en resningsprocess där 
det påpekades att 
Bergwall utsatts för 
kraftig övermedicinering 
och en kritiserad 
terapiform under tiden 
som mordutredningarna 
pågick. Mordutredarna 
får i 
resningsansökningarna 
också kritik för att ha dolt 
fakta för domstolarna, 
och för att ha hjälpt 
Bergwall med information 
om detaljer i fallen under 
förhör och vallningar. 

Visa mer fakta

Hannes RåstamFOTO: MAJA SUSLIN/SCANPIX
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– Än så länge är den ett utkast. Jag har inte läst igenom boken så 
enormt noggrant som jag skulle behöva göra för att hitta alla fel. Men 
det finns fler fel än de som är med på listan, säger Seppo Penttinen till 
SvD. 

Vilka fel på listan tycker du är allvarligast?

– Jag har den inte helt aktuell i huvudet just nu. Men det är mängder av 
punkter som jag tycker är allvarliga. Jag kan inte säga vilka som är 
allvarligast, jag måste ha listan framför mig, säger Seppo Penttinen. 

Utöver listan så har du lagt ner väldigt mycket tid på att hjälpa 
Lambertz med underlag – det är många inlagor som gått iväg sedan juli. 
Har du fått göra detta arbete med speciellt tillstånd från din 
arbetsgivare? 

– Min arbetsgivare är medveten om att jag sysslar med det här, det är 
ingenting som jag gjort vid sidan om. Det är med godkännande från 
arbetsledningen. Det är precis som när det kommer frågeställningar 
från journalister som vill ha faktauppgifter från 
undersökningsmaterialet, jag har fått ta mig tid att med arbetsgivarens 
goda minne ta fram detta, säger Seppo Penttinen. 

Journalisten Gubb-Jan Stigson på Dalademokraten – som också hjälpt 
Lambertz med fakta till debattartiklarna – mejlar i sin tur Lambertz, 
van der Kwast och Penttinen om att han ska försöka få in en 
debattartikel i DN där han utvecklar resonemanget om felen i Råstams 
bok. Den 18 augusti mejlar han ett utkast till debattartikeln – med 
rubriken ”Här är bristerna som inte skulle få finnas” till Göran 
Lambertz för koll: ”Tänkte försöka få DN Debatt att ta detta. 
Synpunkter?”. Göran Lambertz svarar samma dag: ”Utmärkt tycker jag. 
Men för långt. /.../ Jag tycker du ska ta bort det som handlar om 
Johanfallet, det kan du ta upp en annan gång. Återsänder artikeln med 
lite korr”. 

Av mejlkommunikationen framgår att Göran Lambertz är lite tveksam 
till att publicera Penttinens lista med tanke på att det kan väcka ont 
blod om man går till angrepp mot den nyligen avlidne Hannes Råstam. 
Så här skriver Göran Lambertz i ett mejl till van der Kwast, Penttinen 
och Stigson den 18 september: ”Nu har jag läst igenom Seppos lista 
med fel. Den är ganska överväldigande och frågan är vad vi ska göra av 
den. Det måste vi fundera över, det är naturligtvis känsligt att angripa 
Hannes R i det här läget.”

Mattias Göransson, chefredaktör för Filter och den som färdigställde 
Råstams bok när författaren dog i början på året, säger att han tar all 
kritik på allvar men att han inte känner sig särskilt orolig över 
Penttinens lista: 

– Givetvis så tar vi alla påståenden om felaktigheter på fullt allvar. Det 
ska bli intressant att se vad Seppo Penttinen levererar för lista. Men om 
den är av samma kvalitet som den han skickade till Lambertz, där 
Bergwall påstås vara skyldig till mord han friats för, är den nog mer 
underhållande än oroväckande, säger Mattias Göransson. 
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IA WADENDAL
ia.wadendal@svd.se

Av mejlkommunikationen från Penttinens arbetsdator framgår också att 
Christer van der Kwast är lättad över att Göran Lambertz, efter sin 
första tvekan vid läsningen av Råstams bok, återigen är entusiastisk och 
vill skriva sin första DN Debatt-artikel. Så här skriver van der Kwast till 
Penttinen den 16 augusti: ”GL verkar vara på banan igen. Samtalet med 
Borgström gjorde tydligen susen. Hoppas Anders E kan ge GL 
ytterligare ammunition. GL är tydligen ängslig att jag ska förstöra det 
hela genom att vara otrevlig. Jag får väl koppla på charmen så gott det 
går. Hustrun är tveksam till att det är möjligt.”

När DN Debattartikeln är på väg och debatten i radions Studio Ett 
nalkas skickar Penttinen följande mejl till van der Kwast: ”Hej, en 
glädjens dag. I morgon är GL idiotförklarad. Vi får hoppas att 
radiodebatten ger mer bränsle i frågan. Jag sitter i rätten under dagen 
men läser mejl ifall det skulle vara något.”

Fotnot: De som skötte mordutredningarna på 90-talet var dåvarande 
åklagare Christer van der Kwast och polismannen Seppo Penttinen. 
Övriga som deltagit i utredningarna är bland andra minnesforskaren 
Sven Å Christianson och rättsläkaren Anders Eriksson. Psykologen 
Birgitta Ståhle var Bergwalls terapeut på Säter, och deltog i vissa förhör 
och vallningar. Advokat under fyra av rättegångarna var Claes 
Borgström. 

LÄS MER: ”Lambertz måste gå tillbaka till huvudfrågan”

LÄS MER: ”Ge halvtänkarna stora bekymmer”

LÄS MER: ”Quickdebatten har fått fel fokus”
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