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Protokoll fört vid förhör med Farebrink, 

Tore JONNY 430821-8934, Saknar fn bostad 

Förhöret hållet på Kronobergshäktet 9:5 

den 2 januari 1989 med början kl 12,30, 

Förhörsleaare: krinsp Johan Karlsson 

Förhörsvittne ej tillgängligt 

Farebrink meddelas inledningsvis att förhöret ingår i utredningen av 

mordet på statsmunister Olof Palme. 

Då Farebrink får reda på anledningen till förhötet nämner han spontant 

Christer Pet'erssons namn. 

Farebrink säger att han känt Christer Pettersson sedan 60-talet ifrån 

"pundarsvängen", De har även suttit på Karsudden och leva Hall samtidigt. 

Farebring säger att CP satt på Karsudden 1973 efter bajonettmordet, 

Farebrink är inte helt säker men tror att de satt på Karsudden 3-4månader 

tillsammana • 

Då Farebrink och Pettersson satt på Ball under åren 1982-83 träffades de så 

cott som dagligen eftersom de arbetade på tvätteriet tilleammns, De hade även 

skrotlyftning som ett gemensamt intresse • 

Farebrink tillfrågas om man använde sig av några speciella uttryck när man 

lyfte tyngder. Han kan inte erinra sig att man sa något speciellt vid dessa 

tillfällen, Då frågan preciseras genom att nämna uttrycket" en till för Adolf" 

säger Farebrink att det mycket väl kan ha varit så men att det-h!ej gav uttryck 

för någo• politisk inri,ktning, det var bara ett uttryck för den jargong som 

fångarna har, 

Så vitt Farebrink kan minnas diskuterade man ej politik allmänt, enda gångerna 

(Jan berörde ämnesområdet var då man talade om politik som rörde fångarnas 
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Farebrink säger att han fick uppfattningen att Christer Pettersson hade sitt 

hjärta hos socialdemokraterna. Han kan dock inte närmare förklara vad han grundar 

detta sitt antagande på • 

Farebrink säger sig själv ha röstat på socialdemokraterna vid de få tillfälle• 

han röstat. Han säger att de är det enda parti som påverkat förhållandena 

i gynnsam riktning för fångarna. Farebrink säger att han märkte en klar för

sämring då de borgerliga partierna satt vid makten. 

Enligt Farebrinks beskrivning av Christer Pettersson är han en av de få i 

kriminella kretsar som har något "innanför pannbenet". Han ger ett välvårdat 

intryck. Christer Pettersson har dock ett häftigt temperament, speciellt 

märkbart då han är påtänd. Farebrink säger att det dock mest är munväder. Han 

har aldrig sett Christer inbegripen i handgemäng. 

Farebrink säger att han aldrig sett Christer bära eldvapen. Han har IIJI: inte 

heller hört någon nämnas�ai�n i samband med Christer Pettersson. Farebrink 

anser att han har en god inblick i den krets av personer som både han och 

Christer Pettersson umgås med • 

Farebrink säger spontant att Christer Pettersson aldrig skulle kunna hålla tyst 

om han hade utfört Palmemordet • 

på förhörsledaren återknyter till den jargong som tidi gare ta gits upp under förhöret 
säger Farebrink att den uppstod då invandrare började befolka anstalterna.Farebrink 
säger att uttryck av den typ som tidigare nämnts ej är menade såsom de kanske upplevs 
av utomstående. 

Farebrink säger slutligen att han ej tror att Christer Pettersson kan ha gjort 
sig skyldi g till mordet på Olof Palme. 

i , f,örhöret slut kl 13.10 
N 't:lhder hand relaterat och godkänt. � 
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