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Protokolll för vid förhör 1988-12-21 med 

början kl 11. 45 i den hördes bostad, 

Dahlberg, SONJA Gunilla fd 480303-1188
1 

Kärrstugan 2496, 643 00 Vingåker,tfn 0151-

33001, saknar anst. 

Förhörsledare: Krinsp K Rasmusson 

Förhörsvittne: Pa Klas Lotterberg. 

Dahlberg upplystes om att hon hördes upplysningsvis i anledning av vad som 

publicerats i tidningen Aftonbladet söndagen den 18 dec 1988, samt om hennes 

bekantskap med Christer Pettersson. 

Dahlberg uppgav att hon sedan början av 70-talet känt Pettersson. Hon blev 

bekant med honom genom sin dåvarande man, Eje Dahlberg, vilken var arbets

kamrat med Pettersson på SKF i Katrineholm. 

Pettersson besökte makarna sporadiskt i hemmet och ofta tillsammans med Inga Lill 

Myhrberg, med vilken han var sammanboende. 

Vid ett av dessa besök berättade Pettersson spontant om hur han hade dödat en 
man med bajonett. Han uttryckte händelsen som att ha skett under stark ilska. 

Han hade för en gång skull bemödat sig om att köpa en julklapp till sin systers 

�- När han var på väg till en busshållplats på Kungsgatan iakttog han hur 

ett par män trakasserade en kvinna i busskön. Han hade kommenterat detta varvid 

en av männen hade sparkat till den påse i vilken Pettersson förvarade julklappen. 

Han hade jagat ifatt mannen och stuckit ner honom med en bajonett. Det var i 

en normal samtalston som han berättade detta. 
1974 flyttade makrana Dahlberg till nuvarande adress. De hade en del sporadiska 

besök av Pettersson, vilken oftast var på rymmen. 

Eje och Pettersson förde långa bibel tolkningssamtal. Ejes föräldrar var Johovas 

vittnen vilket hade präglat Eje. 
I slutet av 1970- talet blev Pettersson internerad. Han beklagade ej sig över 

domen, tvärt om konstaterade han att han nog gjort sig förtjänt av straffet . 

Makarna besökte honom 1980 på Kumla anstalten. 

1982 muckade Pettersson och han blev hämtad av makarna. Han var mycket irreterad 

över att han ej fick gå på det exakta klockslag som man angivit. 

• llylls ej om blanketten anvands som fortsattningsblad. Ex 1: Till originalpärm {i nr-föl jd) 
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Det var typiskt pettersson att bli överdrivet irreterad över en bagatell, 
utefrån sett, men för honom var det ett måste att man höll sig till exakt

heter. 

Makarna skjutsade honom till hans nya bostad i Rotebro. 
Han var mycket glad över den lägenheten och ville börja ett nytt liv, levende . 

Sommaren 1985 kom Pettersson till makarna. Han var på rymmen och stannade i 

ca 2 veckor. Man drack en hel del sprit och han hade med sig amfetamin i en 

mängd så han klarade sig i flera dagar. Dahlgren uppgav att han var påtänd 
när han kom och forsatte att vara det till amfetaminet tog slut . 

Under den vistelsen arbetade han med en altan på fastigheten. Eje och han hade 
långa nattliga samtal. 

Pettersson kunde visa starka reaktioner mot vad han menade vara orättvisor. 

Han berättade att han blivit anhållen i samband med att hans far anträffats 

död. Han misstänktes ha orsakat faderns död, vilket senare visade sig vara 

felaktigt. 

Han var mycket aggressiv mot de poliser och myndigheter som behandlade honom 

felaktigt. Dahlberg gav ett konkret exempel. Han försökte att få en B-skatte 

sedel men nekades detta av skattemyndigheten, vilket han var mycket arg över 

beslutet och menade på att han aldrig skulle ge upp kampen innan han erhöll 

B-skattebesked . 
Han ställde ofta upp stora mål och var entusiastisk men oftast ställde han 

för höga mål. Bla försökte han få återgång i försäljningen av hans fars hus. 
1986-10-07 blev Eje brutalt mördad i Katrineholm . 
Vid jultiden samma år ringde Pettersson och uppgav att han var mycket ledsen 

över det inträffade. Han berättade att han erhållit en skiss som Eje gjort och 

som dedikerats till honom från den eviga vännen Eje. 

Han var mycket upprörd på det sätt mordet skett, Eje erhöll 18 knivhugg och 

dog i armarna på Dahlberg. Han talade ej om hämnd eller någon annan typ av 

vendetta. 

Han uttryckte att han ej skulle komma och besöka henne över julen pga det in
träffade. Hon själv hade i sorgen konsumerat mängder av alkohol a*sedan mordet, 

varför hon har ett diffust minne av samtalet. 
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Dahlberg flyttade i feb 1987 varvid hon ringde till Pettersson och uppgav 

sin nya adress och telefonnummer. Han verkade må bra och de kom överens om 

att hålla kontakten. 

Hon flyttade ånyo i maj}uni 1987 och sedan åter i augusti 87 för att slut

ligen i maj 1988 åter flytta tillbaka till den nuvarande adressen. 

Hon har ej varit i kontakt med Pettersson sedan feb 1987. 

Han har aldrig nämnt något om politiker eller visat något politiskt intresse. 

Han har aldrig nämnt sig vara inblandad eller själv ha utfört mordet eå Palme. 

Aftonbladet tryckte helet felakti9t att han skulle ha kontaktat henne om detta 

i nov 1988 vilket är helt felaktigt. 'Hon har försökt få til stånd en dementi 

vilket de ej tagit in. 

Hon har efter artikeln blivit uppringd av ngn okänd som hotat henne i anledning 

av artikeln. Hon lade på lu'Cen. En del tidningar har ringt och försökt att få 
nya interjuver, men hon har nekat detta liksom hon även till dem har dementerat 
uppgifterna .i Aftonbladet. 

På särskild fråga uppgav hon att hon och Eje var i bostaden den natt då Palme 

mördades. Hon väcktes på morgonen av att Eje hört på radion om mordet och 

berättade det för henne. Båda var bedrövade. 

När den sk fantombilden kom uppgav Eje att bilden liknade Pettersson från 

mitten på näsan och uppåt. Båda hade skämtat bort detta. Ingen har tagit upp 
detta eller något med mordet med Pettersson. 

Han har aldrig nämnt något om den sk bombmannen eller någon annan intagen från 
sina perioder på anstalterna så att hon hört detta . 

Hon känner bara till ett tillfälle då Pettersson blev arg. Han och Eje hade åkt 

till Katrineholm. Eje ville ej köra till "bolaget" varvid Pettersson lämnat 
bilen och åkt med ett tåg till Sthlm, arg och besviken på kompisen. Eje hade 
uttryckt sin förvåning över att Pettersson "vikit sig så lätt". 

Dahlberg är uppväxt i Sollentuna och har varit medlem, i samma simklubb som 

Pettersson, men de har aldrig träffats där. Pettersson var uppväxt i Tureberg 

i det hus som man hade lurat av hans far, enl honom själv. Han var mycket starkt 
knuten till detta hus. 

oFörhöret slut kl 12.45 . 
Uppläst per tfn 881222 kl 1300 och godkänt .  

• lly11$ ej om bl;ankotten anvMds som fon.sattnlngsblad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 
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