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G: typer utav frågor som Gunnar EKBERG torde kunna kocma att
underkastas vid förhöret osv. Här ges också en rekommenda-
tion i relativt starka ordalag. får man säga, 00 att äVGn
om själva denna förhörssituation naturligtvis koomer att
innebära ett uttalat och mycket allvarligt hot mot Gunnel'
EKBERG, också Dot hans liv, så får denna organisation inte
dÖde eller skada honom. Utan han måstG,återko~a i. så att
säga, befintligt skick till Sverigo.
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Brevet är författat mycket hastigt. Dessa fyra sidor tir
tror jag skrivna ~å ungefär 20 minuters tid. Det beror på

-{,.,ltt kurirens flYE:transport plötsligt flyttades irae. i tiden.
Detta är ett sk~l till att jas gjorde en fotostatkopia på
det, för att i efterhand kunna närmare hålla roda på vad
det var jag så hastigt skrev.
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Till denna person som reste med brevet, som kurir. gav jag
en muntlig instruktion att, det skulle kunna finnas ett
alternativ, som jag inte hade hunnit skriva, och dct var
att i stället för en sådan här dracatisk förhörssituation
förfölja Gunnar EKBERG under hans vistelse i Beirut, för
att på olika sätt utröna vilka kontakter han tog, med
olika personer. Vilket också skulle kunna leda till
att vi kunde dra slutsatser om naturen utav hans under-
rättelseverksamhet i Mellanöstern. Det sägs i brevet att
han skall avslöjas i en tidnina, det sägs att detta skall
ske inom två månader. Det är en proffOos som sedan visade
sig vare alldeles felaktig.
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Resultatet utav uettn brev blev att man i organisationen
DPFLP, valde det andra alt~rnativ som jag muntligen hade
föranstaltat om. nämligen att man försökte skugga Gunnar
EKBERG under hans tid i Beirut. och dtirvid frm"lkoo en del
utav intresse, men inte informationer soo kan sG~ns vara
särskilt uttöomand~. Det vis~dc sig att han und0r den här
vistelsen tog en mänGd kontakter under sådana uppseende-
väckand~ diskreta fOrDGr. att oan måste förmoda att det
var nå~onting egendooligt i görningen. Det var oycket
svart för den organisationen att få ett klart grepp om
vilken typ utav personer Gunnar EKBERG kontaktade~ men
dom sade sig vara säkra på att det gällde utlänningar som
hade någon form utav anknytning till utlendsk underrättel-
setjänst. Men detta var allt som det här brevet ledde
till rent konkret. Jag reste därefter, i december 1972,
personligen ner till Beirut, för att jag ville själv dis-
kutera dom här frågeställningarna, inte bara ced denne
1l.buLEIU. utan också mod ::mdrn personer i den palestins-
ka befrielserörelsens ledning. Vad dom diskussionerna
då handlade om, det var att jag då kunde beskriva ett
dat~, då Gunnar EKBERG skulle komna att exponeras i tid-
ningar häruppe. Jag redogjorde för att jag själv skulle,
på sätt 30m jag fann lti::lpligt.försöka genooföra det här
förhöret med Gunnar EKBERG, vilket också skedde. senare.
Och jag ägnade mycket stor tid åt att understryka, den.
oerhö~da vikten av att Gunnar EKBERG inte utsattes för
någon foro utav fysiska ropressalier. Dessa överläsg-
ningar slutade också mod att ja3 och doc personer jag
talade med, var fullkomligt överGns om att inga som helst
fysiska repressalier skulle riktas mot Gunnar EKBERG.
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