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RPS/Sek H E M L I G

Se anteckning på sidan 1
6

G: Ja, det är inte så konsti~t. Gunnar EKBER~s resande till
Mellanöster~ har ju undar de her ar~n skett under den täck-
man.teIn , just att han var en sådan här necllctli den pro-
polestinska solidaritetsrörelsen i Sverige. Och då har
han rest ner för att föra d~n här typ~n utav diskussioner,
son jag just beskrev. ZftcrsorJ hans flyg ~ick från Stock-
holm. så rinBdc han i GOu tiJ upp till mig och fräaade om
inte han och dan per-sen som reste med honom, som heter
~nd0rs ERIKSSON, kunde få sova över natten hos mig, innan

C~om tog flyget och det gick jag ffivetvis med på. När
~an åt~rkom från cen här resan, så sov han ytterligare
en natt hemna hos nig, innan han fortsatte till Göteborg.

F: Vem är kuriren "D"?

G: Jag vill inte namnge den personen. Jag har inga närmare
Dativ för c.en sQ,ken. jag llltlstGfundera på det.

F: I brevet så ger Du vissa instruktioner om hur förhöret
skall gå till. Har Du några kunskaper om förshörst0knik?

G: Ja, visserligen så har det här brevet, som jag beskrev,
tillkocmit mycket, mycket hastigt under, som jag bedömde
20 minuter, men jag hade ju haft tid att fundera på själva
frågeställningen, ganska länge. Jag vill minnas att jag
hade ungefär en vecka på mig att fundera över, om jag
skulle skicka o t t sådant hä.r oeddelande till lämplig mot-
tagare i Mellanöstern, och vad det skulle innehålla och
hur förhöret skulle gå till. Jag kan inte säga att jag
har några kunskaper om hur ett förhör gAr till, utan
jag försökte använda mig utav en rimlig typ utav logik
helt enkelt. Och jag kan säga ulltså att tlanuskriptet
tir, UVen Om det är mycket hastigt tillkoooet, så har jaG
väl haft viss tid på mig att funuera över en d01 centralu
frågeställningar innan jU& skrev det •

F: På baksidan av si.dan 4 utav det h:lr brevet fim1S några
noteringar. Kan Du komoentera ~oo?

G: Ja, där står följande, skrivet DE!d Din handstil: "Hösten 70
många rapporter bl a listu från PFLP på misstänkte araber
i Libanon, eventuellt arbetande för Israel - den listan
inte till solidaritetsrörels<)n utan direkt till Israel".
-- - ~tår· det vii.h~.roett telefonnumnerF

Den första textantecknin30n där, den tir en arbetsanteck-
ning sot!!beskriver en del utav Gunnar EKBERGs verksmnhet,
som vi ennu inte h?r publicerat, ntimlioen att han hösten
1970 bland mungo rapporter han uå levererat till IB, bl a
skulle ha sk~ffat sig en lista från PFLP, det tir alltså
en org3.llisation SOm kallas "Folkfronten för Palestinas
befri€<lse". Derefrån skulle hen skaffat en lista. på
misstänkta araber i Libanon, som eventuellt skulle ha ar-
betat Iled underrcttelseverksaohct för Israels räkning.
Den listan skullu han skaffat sig under förevtndninG att
ovez-Läranaden till soId.dar-Letet ar-öz-eLeen i Sverige, vilket
han inte ejorde. utan den listan Sick i stället direkt '


