QUICKARKIVET - Ett extramaterial till boken Mannen som slutade ljuga
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Protokoll fört vid Förhör med Quick, THOMAS
Ragnar, 50 04 26-7190. Vistas F.n på Säters
sjukhus, avdelning 36.

Förhöret hållet per tfn, 93-05-28 med början
kl 08.15

Förhörsledare: pa 5 Penttinen

Quick tillfrågas närmare angående den plats han förevisat under vallning, 93-05-26.

Quick beskriver att han i samband !ned att han ska görnina Johans hand, gräver ut en
grco _ vattenlinjen vid dikeskanten. Gropens djup kan ha varit ca 3-4 decimeter.
När han placerat handen i gropen, täcker han För denna med knytnävsstora stenar.
Det bildas en mur av stenar, sors enligt Quick skall förhindra att handen spolas iväg
vid kraftigare vattenflöde. Atfnonstone håller han det för sannolikt att handen inte
skulle rubbas ur sitt läge vid sådana omständigheter.
Han upplever marken som han gräver i. som bla ndad av jord och stenar.

Quick tillfrågas ånyo, som i tidigare förhör, ifall han har någon tidigare anknytning
till den aktuel\la'platsen. Han säger då att det är en märklig omständighet, att han
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i inlednings-skedet• föreslog för överläkare Kjell Persson, att han önskade advokat
Per Olof Sylwan som försvarare i Johan-ärendet. Han har dock inte haft kännedom om
att Sylwan har sin sommarstuga på den plats han gömt handen. Han har' inte heller
varit i tfn-kontakt eller på annat sätt förmedlat sig med Sylwan.
Det enda tillfälle då han varit i närheten av den aktuella platsen, är då han i tåg
färdats förbi, under resa'från Falun mot Gävle. Han vet att området kallas för Ryggen,
men detta är också allt.
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Förhöret avslutat kl 08.25

0

Relaterat i konceptform och godkänt
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