
RIKSPOLISSTYRELSEN
Säkerhetsavdelningen

1 (11)

Pr'ot ckoLl, över ytterligare förhör med
journalisten Jan GUILLOU., hållet vid
Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning-
i Stockholm onsdagen den 7 november
1973 under tiden kl 13.00 - 15.50.
Förhörsledare: Krkom K-E Friberg
Förh~rsvittne: Krinsp Arne Isaksson
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Förhöret upptaget på band

~ j' F = Friberg
G = Guillou
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F: Hur mår Du i dag Jan GUILLOU?
G~ Jo tack, jag mår som vanligt bara bra.
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F: Förhöret ur en direkt fortsättning på det förhör vi höll
igår beträffande dom föremål som beslagtogs vid husrann-
sakan på arbetsplatsen i Haga skola.

Vi fortsätter med Bilaga 3, föremål nr 16 och 17, som ör
två skrivelser från AB ~utomatisk Kontokontroll, avseende
Sven Gunnar EKBERG. Vad är bakgrunden till det här?

G: Det här tir alltså svar fran en kreditupplysningsfirma, som
mycket riktigt heter AB Auto~atisk Kontokontroll. UppGifter-
na gäller Gunnar EKBERG, under en period då han var betald
utav underrättelse- och säkerhetstjänsten. Jag hade inte
tid själv att göra de här kontrollerna, SOD i tekniskt av-
seende inte tir särskilt svårt, eftersOD do~ bygger på öpp-
na handlingar. Men det gällde bl a Göteborg och då bad
jag den här fiI'I!lansom.jag cmlitat i flera olika samman-
hang, ta fr~ uppgifterna för att få fram EKBERGs taxering
för 1972. Det som var intressant. var i det avseendet att
se, om man eventuellt kunde dra några slutsatser om pengar
fran underrättelsetjänsten i avseende på informatörer var
skattefria medel eller om det betalades skatt för det,
och här framkommer ju uppgifter som gör att man rimligtvis
bör dra den slutsatsen, att även betalIling utav det slaget
innebär att betalningsmo ttagaren betalar skatt. Det är
ju det dom här papperna handlar om. Vidare finns det nå-
ra kladdanteckningar gjorda, tydligen vid något telefon-
samtal. där jag inte kan erinra mig vad namnen betyder
just, men jäg är övertygad om att det inte är någonting
som har att göra med den här utredningen.


