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H E M L I~
Se anteci'cningpå sidan.:

G~ Jag vill säga om det her slutligen, att jag har haft eina
dubier när det gällde dom htir kontakterna; men å t:na si.•.
dan var denna tlÖjlighet att kunna få en e·ffe·ktivspanings-
verksamhet riktad not Gunnar EKBERG, när han var i Mellan-
östern, av stort intresse eftersom jas alltså inte visste
oc det var en svensk eller israelisk agent det rörde sig
om. Och ~en andra oerhört viktiga saken det var alltså,
att till,varje pris förhindra någon form utav våldsdåd i
Sverige. Och i varje fall i det senare avse~ndet, så har

~ina aktiviteter här varit framgångsrika.
F: Kom förhöret i Beirut till stånd med Gunnar EKBERG?
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G: Nej det ~jorde inte det, utan can valde alltså därnere
att gå på den linje soo jas muntligen hode beskrivit,
nämligen att utan att Gunnar själv upptäckte det, för-
hoppningsvis, förfölja honom för att utröna naturen
utav hans kontakter och verksamhet där nere. Och det
ledde till det relativt ytliga resultat som jag tidigare
beskrev. Sjilva s~talet eller förhöret, om nan överhuvud-
taget skall kalla det så, ned Gunnar Ekborg det genomförde
jag själv i Göteborg i april 1973.

F: Ett sådant htiruppdrag till den palestinska befrielserörel-
sen, förutstitter väl ett tidicrnre intimt saoarbete i andra
sa~anhang? '

G: Ja. det tirklart. Intint samarbete kan väl här betyda fle-
ra saker, det tir ju alldeles givet. Jag kcn t ex säga att
denne Abu tElL1\.känner jOG personlig~m, och han räknae
som god vän, vi träffcdes första e;ån~en i .tl.l!lI:ian.i Jor-
danien 1969. Jag har sedan trtiff~t honom, bäde privat
och i litet mera officiella s~~anhang, vid varje till-
fälle jag har varit i onrådct. Dat är ju så ett jag själv
har. ända sedan 1967. varit ~0C i den här i Sverige befint-
liga solidaritetsrörelse so~ stöder den palestinsk~ saken.
Och efterso~ den hållninGon son den pnlestinsk~ solidari-
tetsrörelsen h~r i Sverige, cnJa fram nu tills i år, har
räknat som en ~ycket liten och obotydliE och extremistisk
minoritet, sä är dc-t :tlldcles givet att vi SOI!l har varit
med där, har hnft förutsättninGar att få mycket ~oda per-
sonliga förbindelser ~ed olika personer inom den hör rö-
relsen. Det innebär att vi har, jne har t ax, ~tt flzr-
tal goda vänner i don olika större palestinska organisa-
tionerna. Nnr dem kommer till Sverige. vilket ju händer
ibland. eller ntir jag ko~mer till Mellanöstern. så träf-
fas vi alltid för att ~å iGenom ~eDensacma politiska spörs-
uäl, av typen hur solidaritetsarbetet skall bedrivas i
Sverige, vilka fråeeställningar man bör skjuta i förgrun-
den å ena sidan, å andra sidan så far vi då förstahands-
informationer som är betydelsefulla för oss ow det milit~-
ra och politiska Inget för befrielserörelsens räkning
osv.

F; Hur fick ni veta att EKBERG skulle åka till Beirut?


